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ABSTRACT 
 

 Thailand institute of Scientific and Technological Research (TISTR) conducted the 
research on the development of liquid fertilizer from raw milk to increase quality of feed 
grass in collaboration with Dairy Farming Promotion Organisation of Thailand (DPO). Our 
studies develop liquid fertilizers from milk and from milk with chemical by applying 
efficiency microorganisms from TISTR which are  TISTR 783 Pediococcus acidilactici,   
TISTR 374 Pediococcus pentosaceus, TISTR 5105 Pichia farinosa, TISTR 1045 Bacillus 
amyloliquefaciens and natural microorganism from fermented vegetables and meats : 
code TISTRTM#01-TISTRTM#05. The result show that liquid fertilizer –  which produced 
for 60-day fermentation by TISTR’s microorganism with the ratio of 25 grams per 3-litre 
milk plus 15% of molasses – was the highest level of biodegradation and nutritive values. 
In addition, experiment was examined  an effect of liquid fertilizer made from milk at the 
ratio of 1 litre per 50-litre water and liquid fertilizer from milk with chemical with the ratio 
of 2 litres per 100-litre water on growth of purple guinea grass planted on pot 
experiments and field trials. The study shows that liquid fertilizer from milk and from milk 
plus chemical at the portion of 90-100 litres per Rai is the optimal leval for the growth of 
purple guinea grass in terms of height, leaf width, quantity, fresh weight and dry weight. 
Moreover, the results show that our liquid fertilizer can increase the quality of the grass. 
Protein-per-dry-weight analysis demonstrates that 3rd& 4th Treatment (liquid fertilizer from 
milk) create the highest portion at 6.293%, 6.835% in pot experiments and 6.538%, 
6.808% in field trials, respectively ; 6th& 7th Treatment (liquid fertilizer from milk plus 
chemical) also have the largest amount of protein at 8.401%, 8.593% in pot experiments 
and 8.401%, 8.493% in  field trials, following. Furthermore, the amount of dietary fiber 
can also be found at 3rd& 4th Treatment (5.17%, 5,18% at pot experiments & 5.19% at 
field trials) and 6th& 7th Treatment (5.24%, 5.22% at pot experiments & 5.24%, 5.38% at 
field trials). It can be summed that both types of liquid fertilizers based on TISTR’s 
technique can increase both growth rate and quality of purple guinea grass. 

 
 
 



ฉ 

บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาปุ๋ยจากน้ํานมดิบเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของหญ้าอาหารสัตว์ในการเลี้ยงโคนม 
โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กับองค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) จากผลการทดลองพบว่าการใช้เชื้อจุลินทรีย์ท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ย่อยสลายไขมัน โปรตีน และองค์ประกอบต่างๆ ในน้ํานม โดยใช้เชื้อจากคลังจุลินทรีย์ของ วว. จุลินทรีย์ท่ี
ผ่านการคัดเลือกได้แก่รหัส TISTR 783 Pediococcus acidilactici รหัส TISTR 374 Pediococcus 
pentosaceus รหัส TISTR 5105 Pichia farinosa รหัส TISTER 1045 Bacillus amyloliquefaciens 
และเชื้อธรรมชาติ (แยกอาหารหมักดองจากพืชและสัตว์) จากอาหารหมักดอง 5 ชนิด รหัส TISTR 
TM#01-TISTR TM#05 จากการทดลองพบว่าการใช้เชื้อจุลินทรีย์ผงของ วว. 1 ซอง (25 กรัม)/น้ํานม     
3 ลิตร ร่วมกับกากน้ําตาล 15 เปอร์เซ็นต์ หมักครบ 60  วัน พบว่าอัตราการย่อยสลายมากท่ีสุดและเม่ือ
วิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารพืชในน้ําปุ๋ยนมท่ีได้พบว่ามีปริมาณธาตุอาหารสูงกว่าในทุกกรรมวิธี จากนั้นจึง
ทดสอบอัตราการเจริญเติบโตของหญ้าอาหารสัตว์ (หญ้ากินนีสีม่วง) ผลของการทดลองใช้ปุ๋ยนมอินทรีย์
และปุ๋ยนมเสริมเคมี อัตราส่วนปุ๋ยนมอินทรีย์อัตรา 1 ลิตร/น้ํา 50 ลิตร และสูตรปุ๋ยนมเสริมเคมีอัตรา      
2 ลิตร (A 1 L, B 1 L)/น้ํา 100 ลิตร กับแปลงหญ้าอาหารสัตว์และในระดับกระถางพบว่าการใช้ปุ๋ยนม
อินทรีย์และปุ๋ยนมเสริมเคมีอัตรา 90-100 ลิตร/ไร่ ส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโตด้านความสูง  ความกว้าง 
จํานวนหน่อ น้ําหนักสด และน้ําหนักแห้งของหญ้ากินนีสีม่วงสูงกว่าทุกกรรมวิธี ส่วนการวิเคราะห์คุณค่า
ทางโภชนะของหญ้าอาหารสัตว์พบว่าปริมาณโปรตีนต่อน้ําหนักแห้งของหญ้ากินนีสีม่วง ท่ีใช้ปุ๋ยนมอินทรีย์
และปุ๋ยนมเสริมเคมีท้ังในระดับกระถางทดลองและแปลงทดลองพบว่ามีค่าสูงท่ีสุด กรรมวิธีท่ี 3 และ 4 (ปุ๋ย
นมอินทรีย์) มีปริมาณโปรตีนท่ี 6.293, 6.835 เปอร์เซ็นต์ ในระดับกระถางและ  6.538, 6.808 เปอร์เซ็นต์ 
ในระดับแปลงทดลอง ส่วนในกรรมวิธีท่ี 6 และ 7 (ปุ๋ยนมเสริมเคมี) มีปริมาณโปรตีนท่ี 8.401, 8.593 
เปอร์เซ็นต์ ในระดับกระถาง และ 8.401, 8.493 เปอร์เซ็นต์ ในระดับแปลงทดลองตามลําดับ สําหรับ
ปริมาณเส้นใยอาหารพบว่า การทดลองปุ๋ยนมอินทรีย์และปุ๋ยนมเสริมเคมีในระดับกระถางทดลองและ
ระดับแปลงทดลองมีปริมาณเส้นใยอาหารสูงสุดในกรรมวิธีท่ี 3 และ 4 (ปุ๋ยนมอินทรีย์) มีปริมาณเส้นใย
อาหารท่ี 5.17, 5.18 เปอร์เซ็นต์ ในระดับกระถาง และ 5.19, 5.19 เปอร์เซ็นต์ ในระดับแปลงทดลอง ส่วน
ในกรรมวิธีท่ี 6 และ 7 (ปุ๋ยนมเสริมเคมี) มีปริมาณเส้นใยอาหารท่ี 5.24, 5.22 เปอร์เซ็นต์ ในระดับกระถาง
และ 5.24, 5.38  เปอร์เซ็นต์ ในระดับแปลงทดลอง ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าปุ๋ยนมอินทรีย์และปุ๋ยนมเสริมเคมี
ตามเทคโนโลยีการผลิตของ วว. ส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโตและคุณภาพของหญ้าอาหารสัตว์ท่ีเพ่ิมข้ึน 

 



 

1 

 

บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) ต้ังอยู่เลขท่ี 160 ถนนมิตรภาพ ตําบลมิตรภาพ 

อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจรับซ้ือและแปรรูปน้ํานมดิบ รวมท้ังจัดต้ังกลุ่ม

เกษตรกรเครือข่ายในความดูแลรับผิดชอบของ อสค. กระจายอยู่ทุกภาคท่ัวประเทศ มีศูนย์รับน้ํานมและ

กระจายสินค้า ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ํานมสด รวมท้ังมีการส่งเสริมทางด้านปศุสัตว์ การเลี้ยง

และการดูแลจัดการฟาร์มโคนมท่ีก้าวหน้าทันสมัย ซ่ึงทาง อสค. มีความประสงค์ให้ทางสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยทางฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ฝวช.) พัฒนาปุ๋ยจาก

น้ํานมดิบเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของหญ้าอาหารสัตว์ในการเลี้ยงโคนม เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจฟาร์ม   

โคนมให้ประสบความสําเร็จ และเป็นแนวทางในการขยายผลต่อธุรกิจฟาร์มโคนมในเครือข่าย อสค. ต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 

พัฒนาสารสกัดชีวภาพจากน้ํานมดิบเพ่ือการเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของพืชอาหารสัตว์ 

 

1.3 เป้าหมาย 

1.3.1 สูตรการผลิตสารสกัดชีวภาพจากน้ํานมดิบในรูปแบบ Organic 

1.3.2 สูตรการผลิตสารสกัดชีวภาพจากน้ํานมดิบในรูปแบบ Inorganic 

 
1.4 งบประมาณดําเนินโครงการ 

1.4.1 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ              170,000  บาท 
1.4.2 ค่าบริหารโครงการ (20%)        34,000  บาท 

รวมค่าใช้จ่ายก่อนภาษีมูลค่าเพ่ิม     204,000  บาท 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (7%)       14,280  บาท 

รวมค่าใช้จ่ายท้ังส้ิน     218,280  บาท 
 
ระยะเวลาการดําเนินงาน 1 ปี (นับจากวันลงนามในสัญญา) 
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บทท่ี 2 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 

 ปุ๋ย (พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518) หมายถึง สารอินทรีย์หรืออนินทรีย์ไม่ว่าจะเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ

หรือทําข้ึนก็ตาม สําหรับใช้เป็นธาตุอาหารแก่พืชได้ ไม่ว่าโดยวิธีใดหรือทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในดิน 

เพ่ือบํารุงความเติบโตแก่พืช โดยท่ัวไปปุ๋ยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยวิทยาศาสตร์หรือ

ปุ๋ยเคมี 

ปุ๋ยอินทรีย์ คือ การนําเอาเศษพืชหรือวัสดุเหลือท้ิงต่างๆ มาแปรสภาพให้กลายเป็นปุ๋ยด้วยการบดสับ

ให้เป็นชิ้นเล็กๆ แล้วใส่ลงไปในพ้ืนท่ีเพาะปลูก จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ท่ีเรียกว่าปุ๋ยพืชสด ซ่ึงส่วนใหญ่จะใช้พืช

ตระกูลถ่ัว (Legumes) ท่ีให้ธาตุไนโตรเจนสูง ส่วนปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ําเกิดข้ึนจากกิจกรรมของ

จุลินทรีย์หลายชนิดท้ังการหมักแบบใช้และไม่ใช้อากาศในการย่อยสลายสารอินทรีย์ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของ

เศษพืชหรือวัสดุเหลือท้ิงต่างๆ จนกระท่ังได้สารอินทรีย์ สําหรับปุ๋ยอินทรีย์อีกชนิดหนึ่งคือปุ๋ยอินทรีย์ดินคํ่า 

เป็นการนําเอาสิ่งปฏิกูลอันได้แก่อุจาระปัสสาวะของคนหรือสัตว์รวมท้ังกากตะกอนจากการบําบัดน้ําเสียมา

ปรับสภาพด้วยวิธีต่างๆ เช่น การหมักแบบไร้อากาศ การตกตะกอน การตากบนลานทรายกรอง เป็นต้น เพ่ือ

ทําลายจุลินทรีย์และปรสิตท่ีเป็นอันตรายต่อ คน พืช และสัตว์ ก่อนนําไปรวมกับปุ๋ยหมักในสัดส่วนท่ีเหมาะสม

ในการจําแนกชนิดของปุ๋ยอินทรีย์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ตามลักษณะภายนอกของปุ๋ย คือ ปุ๋ย

อินทรีย์ชนิดน้ํา และปุ๋ยอินทรีย์ชนิดแห้ง ซ่ึงสามารถแยกย่อยออกเป็นปุ๋ยชนิดต่างๆ ได้ดังรูปต่อไปนี้ 

 

  

ปุ๋ ยอินทรีย์ชนิดแห้ง 

ปุ๋ ยอินทรีย์ชนิดนํ �า 

ปุ๋ ย

ปุ๋ ยหมกั 

ปุ๋ ยคอก 

ปุ๋ ยพืชสด 

ปุ๋ ยอินทรีย์ดินคํ�า 

ปุ๋ ยอินทรีย์ชนิดนํ �าจากพืช 

ปุ๋ ยอินทรีย์ชนิดนํ �าจากสตัว์ 
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ปุ๋ยหมัก คือ ปุ๋ยอินทรีย์ท่ีได้จากการนําเอาเศษซากพืช เช่น ฟางข้าว ต้นข้าวโพด ต้นถ่ัวต่างๆ ซัง

ข้าวโพด หญ้าแห้ง ผักตบชวา ของเหลือท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนขยะมูลฝอยตามบ้านเรือนมา

หมักรวมกับมูลสัตว์ ปุ๋ยเคมี หรือสารเร่งประเภทจุลินทรีย์ เม่ือหมักโดยใช้ระยะเวลาหนึ่งแล้ว เศษวัสดุจะ

เปลี่ยนสภาพจากเดิมเป็นสีน้ําตาลปนดํา มีลักษณะเป่ือยยุ่ยแล้วจึงนําไปใส่ในไร่นาหรือพืชสวนเช่น ไม้ผล 

พืชผัก หรือไม้ดอกไม้ประดับได้ 

การหมักปุ๋ยเป็นการย่อยสลายทางชีวภาพและทําให้สารอินทรีย์มีความคงตัวภายใต้สภาวะท่ีควบคุม

เพ่ือให้มีสภาวะท่ีเหมาะสมต่อการทํางานของจุลินทรีย์มากท่ีสุด โดยได้ผลผลิตท่ีมีความคงตัวเพียงพอท่ีจะทํา

การเก็บไว้และใช้ประโยชน์ต่อพ้ืนท่ีเพาะปลูกซ่ึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 

ในกรณีของการหมักแบบใช้อากาศ การหมักปุ๋ยจะต้องมีการปรับสภาพความชื้นและการเติมอากาศ

เพ่ือให้ได้อุณหภูมิท่ีต้องการ ส่วนการทําให้สารอินทรีย์มีความคงตัวจําเป็นจะต้องมีความชื้นเพ่ือเป็นตัวทําลาย

สารต่างๆ และมีการควบคุมอุณหภูมิด้วย 

การหมักมักใช้วัสดุท่ีเหลือใช้หรือเศษเหลือท้ิง เช่น ขยะ เศษวัชพืช ใบไม้แห้ง มูลสัตว์ กากตะกอนจาก

ระบบบําบัดน้ําเสีย และอุจจาระ หลังจากผ่านกระบวนการหมักอย่างสมบูรณ์แล้ววัสดุท่ีได้จะเป็นสารอินทรีย์ท่ี

มีความคงตัว กล่าวคือจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางด้านชีวภาพอีกต่อไป วัสดุท่ีได้ดังกล่าวนี้

เรียกว่า ปุ๋ยหมัก 

 การหมักแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1) การหมักปุ๋ยแบบใช้อากาศ เป็นการย่อยสลายอินทรียวัตถุของจุลินทรีย์ในสภาพท่ีมีออกซิเจนโดย

สามารถแสดงปฏิกิริยาการย่อยสลายได้ดังสมการท่ี 1 

จากสมการท่ี 1 จะเห็นได้ว่าสารอินทรีย์ ได้แก่ โปรตีน กรดอะมิโน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต และสารอินทรีย์ท่ีไม่

สามารถย่อยสลายได้ก็คือปุ๋ยหมักท่ีเกิดข้ึนนั่นเอง ส่วนเซลล์ใหม่นั้นเม่ือตายไปก็จะถูกย่อยสลายและเหลือเป็น

สารอินทรีย์ 

2) การหมักปุ๋ยแบบไร้อากาศ เป็นการย่อยสลายอินทรียวัตถุในสภาพท่ีปราศจากออกซิเจนโดยสามารถ

แสดงปฏิกิริยาย่อยสลายได้ดังสมการท่ี 2 

อินทรียวัตถุ + ออกซิเจน 

+ธาตุอาหาร 

คาร์บอนไดออกไซด์+แอมโมเนีย+ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

+จุลินทรีย์เซลล์ใหม่ท่ีเกิดข้ึน+พลังงานความร้อน------(1) 

อินทรียวัตถุ+น้ํา 

+ธาตุอาหาร 

มีเทน (ก๊าซชีวภาพ)+คาร์บอนไดออกไซด์+แอมโมเนีย 

+ซัลเฟอร์ไดออกไซด์+จุลินทรีย์เซลล์ใหม่ท่ีเกิดข้ึน 

+พลังงานความร้อน------(2) 
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จากสมการท่ี 2 จะเห็นได้ว่ากระบวนการนี้ทําให้เกิดก๊าซมีเทนซ่ึงเป็นก๊าซชีวภาพท่ีสามารถนําไปผลิตเป็น

พลังงานความร้อนได้ แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการนี้ทําให้เกิดกลิ่นอันเนื่องมาจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และ

กรดอินทรีย์ ซ่ึงกระบวนการหมักปุ๋ยแบบไร้อากาศท่ีเกิดข้ึนนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอนคือ 

ก. กระบวนการไฮโดรไลซิส คือ กระบวนการท่ีเปลี่ยนสารอินทรีย์ในรูปโพลิเมอร์และไขมันท่ีมีโมเลกุล

ซับซ้อนไปเป็นน้ําตาลและไขมันโมเลกุลเด่ียว 

ข. กระบวนการลดมวลโมเลกุลของสารประกอบ คือกระบวนการท่ีจุลินทรีย์เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใน

ข้ันตอนท่ี 1 ไปเป็นสารท่ีมวลโมเลกุลลดลง เช่น กรดอะซีติก เมธานอล จุลินทรีย์ดังกล่าวคือแบคทีเรียในกลุ่ม

สร้างกรดซ่ึงมีท้ังแฟคคัลเททีฟแบคทีเรีย และแบคทีเรียชนิดท่ีไม่ใช้ออกซิเจน 

ค. กระบวนการเปลี่ยนเป็นก๊าซชีวภาพ คือกระบวนการท่ีจุลินทรีย์เปลี่ยนก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และ

กรดอะซีติกเป็นก๊าซมีเทนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จุลินทรีย์ดังกล่าวคือแบคทีเรียในกลุ่มสร้างมีเทน 

จุลินทรีย์ชนิดนี้เป็นจุลินทรีย์ท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตท่ีช้า ดังนั้นอัตราเมตาโบลิซึมจึงเป็นตัวกําหนดอัตราการ

เกิดปฏิกิริยาในกระบวนการหมักแบบไร้ออกซิเจน ซ่ึงปฏิกิริยานี้จะสิ้นสุดเม่ือมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และ

ก๊าซมีเทนเกิดข้ึน 

กระบวนการหมักแบบไร้อากาศนั้น จะเกิดข้ึนได้ดีเม่ือควบคุมมิให้เกิดการถ่ายเทของอากาศ รวมท้ัง

การกําจัดก๊าซแอมโมเนียและซัลไฟด์โดยการควบคุมระดับความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ให้อยู่ในช่วง 6.5-7.5 

เพ่ือให้แบคทีเรียสร้างมีเทน ทํางานได้ดี นอกจากนี้ยังต้องมีสารอาหารท่ีเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของ

จุลินทรีย์ ได้แก่ ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ส่วนอุณหภูมิควรควบคุมให้อยู่ในช่วง 30-38 oc 

 ปัจจัยท่ีมีผลต่อกระบวนการหมัก 

1) การเติมอากาศ 

ความสําคัญของการเติมอากาศคือการให้ออกซิเจนแก่จุลินทรีย์แล้วเกิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

และน้ํา ถ้าหากว่าระบบเกิดสภาพขาดออกซิเจน กลิ่นเหม็นจากสารประกอบซัลเฟอร์จะเกิดข้ึน แต่ก็ไม่ควรมี

การเติมอากาศท่ีมากเกินไป ซ่ึงมีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ความต้องการก๊าซออกซิเจนนั้นมี

มากท่ีสุดในช่วงแรกของการหมัก ดังนั้นอาจจะลดอัตราการเติมอากาศลงเม่ือปุ๋ยหมักได้ท่ีแล้ว การควบคุม

อากาศจึงเป็นสิ่งสําคัญในแง่ของรูปแบบกระบวนการหมัก สภาวะการมีก๊าซออกซิเจนเป็นสิ่งจําเป็นในการย่อย

สลาย 

ความสําเร็จในการเติมอากาศยังข้ึนกับความพรุนของวัสดุท่ีนํามาใช้หมักด้วยเพราะถ้าหากว่าวัสดุมี

ความพรุนหรือช่องว่างไม่มากพอก็จะทําให้อากาศเข้าไปไม่ท่ัวถึงทุกจุดในกองปุ๋ยหมัก นอกจากนี้ความชื้นท่ี

มากก็เป็นปัญหาในการเติมอากาศอีกด้วย การพลิกกลับกองปุ๋ยก็เป็นวิธีง่ายๆ อีกอย่างหนึ่งในการเติมอากาศ 
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ส่วนวิธีการเติมอากาศแบบอัดอากาศตามท่อเข้าไปใต้กองปุ๋ยหมักก็เพ่ือช่วยเร่งให้อัตราการหมักเกิดเร็วข้ึนซ่ึง

วิธีนี้นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย 

2) สารอาหาร 

ไนโตรเจนเป็นสารอาหารหลักท่ีสําคัญท่ีสุดต่อจุลินทรีย์ ส่วนฟอสฟอรัสมีความสําคัญรองลงมา ขณะท่ี

โพแทสเซียม แมกนีเซียม ซัลเฟอร์ แคลเซียม และเหล็ก ซ่ึงเป็นธาตุท่ีพืชต้องการเพียงเล็กน้อยแต่ขาดไม่ได้ ก็มี

ความสําคัญในการเจริญเติบโตของพืช 

3) ความช้ืน 

น้ําจะถูกใช้โดยจุลินทรีย์ในกระบวนการดูดซึมสารอาหารและกระบวนการขับถ่ายของเสีย ดังนั้น

ความชื้นเริ่มต้นควรอยู่ระหว่างร้อยละ 50-70 จึงจะทําให้กระบวนการหมักดําเนินไปด้วยดี แต่ความชื้นเกิน

ร้อยละ 70 ปุ๋ยจะถูกอัดแน่นและลดปริมาณช่องว่างของอากาศภายในกองปุ๋ย ซ่ึงทําให้เกิดสภาพการขาด

ออกซิเจนได้ ในทางตรงกันข้ามถ้าความชื้นไม่เพียงพอต่อกระบวนการหมักก็จะทําให้อุณหภูมิท่ัวท้ังกองปุ๋ยตํ่า

เกินไป มีผลทําให้ระยะเวลาในการหมักยาวนานออกไปด้วย ขนาดวัสดุและระบบท่ีใช้ในการหมัก ในทางปฏิบัติ

ค่าความชื้นท่ีเหมาะสมคือร้อยละ 50-70 

4) อุณหภูมิ 

อุณหภูมิท่ีเหมาะสมจะเป็นตัวชี้ถึงกิจกรรมการดํารงชีวิตท่ีดีของจุลินทรีย์ภายในระบบ การลดลงของ

อุณหภูมิอาจหมายถึงว่าวัสดุต้องการการเติมอากาศหรือความชื้น มิฉะนั้นแล้วกระบวนการย่อยสลายจะเกิดข้ึน

ได้ช้า การทําให้อุณหภูมิสูงข้ึนมีผลดีคือเป็นการเร่งกระบวนการหมักให้เกิดข้ึนเร็วและมีประสิทธิภาพท่ีดี 

นอกจากนี้ยังทําลายเชื้อโรคบางชนิดได้ด้วย 

ในช่วงแรกของการหมักท่ีอุณหภูมิประมาณ 35 oC สารประกอบคาร์โบไฮเดรต เช่น แป้งและน้ําตาล

จะถูกย่อยสลาย ส่วนโปรตีนและสารประกอบไนโตรเจนจะถูกย่อยสลายท่ีอุณหภูมิ 60-65 oC เม่ือกระบวนการ

หมักเริ่มสมบูรณ์อุณหภูมิจะเริ่มลดลง จุลินทรีย์พวกแอคติโนมัยซีสและราจะเพ่ิมปริมาณมากข้ึนและเริ่มทํา

หน้าท่ีเปลี่ยนรูปสารประกอบคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนท่ีมีความคงตัว เช่น เซลลูโลส ให้มีโครงสร้างท่ีเล็กลง 

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในกองปุ๋ยหมักเม่ือวัดท่ีจุดก่ึงกลางกองปุ๋ยหมักสามารถแบ่งออกเป็น 4 

ระยะ คือ ระยะมีโซฟิลิค (Mesophilic stage) ช่วงอุณหภูมิ 15-43 oC ระยะเทอร์โมฟิลิค (Thermophilic 

sage) ช่วงอุณหภูมิ 43-72 oC ระยะคูลลิ่งดาวน์ (Coolingdown stage) เป็นช่วงท่ีอุณหภูมิเริ่มลดลง และ

ระยะคงสภาพ (Maturing stage) เป็นช่วงท่ีอุณหภูมิลดลงจนเท่ากับอุณหภูมิของบรรยากาศ นอกจากนี้ยัง

พบว่าช่วงเทอร์โมฟิลิค ท่ีมีอุณหภูมิ 50-65 oC เป็นระยะเวลา 2-3 วันสามารถทําลายเชื้อโรคบางชนิดได้ 
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5) ขนาดอนุภาค 

ขนาดของวัตถุดิบท่ีนํามาหมักมีความสําคัญ เพราะว่าหากวัตถุดิบเริ่มต้นมีขนาดเล็กก็จะช่วยให้การ

ย่อยสลายได้ง่ายข้ึน แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าขนาดของวัตถุดิบละเอียดมากเกินไปจะขัดขวางการแพร่ของ

ออกซิเจนท่ีจะเข้าไปในกองปุ๋ยเพราะว่าในช่วงเทอร์โมฟิลิค (50-60oC) นั้น เป็นช่วงท่ีมีความต้องการออกซิเจน

มากท่ีสุด ขนาดของวัสดุสําหรับหมักโดยท่ัวไปอยู่ในช่วง 0.5-2.0 นิ้ว ค่าท่ีเหมาะสมของวัสดุสําหรับการหมัก

แบบท่ีมีการเติมอากาศโดยใช้เครื่องเป่าลม คือ 0.5-1.5 นิ้ว และสําหรับการหมักแบบวินโรว์มีการเติมอากาศ

แบบธรรมชาติคือ 1.5-3.0 นิ้ว 

6) ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 

ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของวัสดุผสมซ่ึงก่อนเข้าสู่กระบวนการหมัก pH ควรมีค่าเป็นกลาง โดยท่ัวไป

พวกราสามารถทนทาน pH ในช่วงกว้างๆ ได้มากกว่าพวกแบคทีเรีย กล่าวคือค่า pH ท่ีเหมาะสมสําหรับ

แบคทีเรียส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 6.0-7.5 ส่วนค่า pH ท่ีเหมาะสมสําหรับฟังไจส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 5.5-8.0 

การเปลี่ยนแปลง pH ของกระบวนการหมักสามารถแบ่งออกเป็น 4 ช่วง คือช่วงแรก pH ลดลง

เล็กน้อยท่ีช่วง 5.0-5.5 จากนั้น pH จะเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วจนเกิดเป็นสภาวะด่างท่ีช่วง 8.0-9.0 ต่อมา pH 

ลดลงมาเล็กน้อยและท้ายท่ีสุด pH จะลดลงมาจนมีค่าในช่วง 7.0-8.0 

ในทางปฏิบัติค่า pH มิได้ใช้เป็นตัวควบคุมกระบวนการหมัก แต่ถ้าผู้ปฏิบัติทราบถึงการเปลี่ยนแปลง 

pH ในช่วงต่างๆ ของกระบวนการหมักก็จะเป็นการดีท่ีทราบความเป็นไปของระบบท่ีดําเนินอยู่ในขณะนั้น 

7) จุลินทรีย์ 

ประชากรของจุลินทรีย์ในกองปุ๋ยหมักนั้นเป็นปัจจัยท่ีสําคัญในการย่อยสลายสารอินทรีย์ โดยท่ัวไป

วัสดุท่ีนํามาหมักแบบเปิดในท่ีโล่งประกอบไปด้วยแบคทีเรียหลายชนิดจํานวนมาก นอกจากนี้ยังมีแอคติโนมัย-

ซีส รา และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ อีก ดังนั้นจุลินทรีย์เหล่านี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบท่ีใช้ในการหมักและมีส่วน

สําคัญในการเกิดปฏิกิริยาการย่อยสลายสารอินทรีย์ในกองปุ๋ย ส่วนการเพาะเชื้อจะทําก็ต่อเม่ือจุลินทรีย์เดิมนั้น

ไม่สามารถพัฒนาตัวเองให้มีการเพ่ิมจํานวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8) ระยะเวลา 

ระยะเวลาท่ีต้องการในกระบวนการหมักเพ่ือให้เกิดความคงตัวของสารอินทรีย์นั้นข้ึน กับค่าเริ่มต้น

ของอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N) ความชื้น ขนาดของอนุภาค และการรักษาสภาพการหมักแบบใช้

อากาศ เกณฑ์ท่ีได้รับการยอมรับสําหรับการหมักอย่างสมบูรณ์คือ ค่าอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนท่ี

สามารถลดลงได้ตํ่ากว่าร้อยละ 20 ในช่วงระยะคงสภาพ ซ่ึงช่วงดังกล่าวนี้ จะเกิดข้ึนภายหลังจากช่วงท่ี

สารอินทรีย์มีความคงตัวภายใต้สภาวะท่ีเหมาะสม 
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ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ํา 

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ํา หมายถึง สารละลายหรือน้ําท่ีได้จากการย่อยสลายเศษวัสดุเหลือใช้จากส่วนต่างๆ

ของพืชหรือสัตว์  ให้กลายเป็นธาตุอาหารพืช กรดอะมิโน และ ฮอร์โมนพืชชนิดต่างๆ โดยผ่านกระบวนการ

หมักในสภาพไร้อากาศ (Anaerobic condition) ตัวการท่ีสําคัญในการทําหน้าท่ีย่อยสลายเศษซากพืชหรือ

สัตว์ให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ําก็คือจุลินทรีย์นั่นเอง ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้คือ กลุ่ม

แบคทีเรีย ได้แก่ Bacillus sp., Lactobacillus sp. และ Steptococcus sp. กลุ่มเชื้อรา ได้แก่ Aspergillus 

niger, Penicillium sp. และ Rhizopus sp. กลุ่มยีสต์ ได้แก่ Candida sp. 

ในปัจจุบันปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ําเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีจําหน่ายกันอย่างแพร่หลายและได้รับความสนใจอย่าง

มาก ซ่ึงได้จากการนําเศษพืชหรือซากสัตว์ท่ียังสดอยู่ มาหมักร่วมกับกากน้ําตาล แล้วนําน้ําหมักท่ีได้มาใช้รด

หรือพ่นให้กับต้นพืช ซ่ึงเชื่อกันว่าผลิตภัณฑ์ชนิดนี้จะมีส่วนช่วยให้ต้นพืชเติบโตดี เพราะมีธาตุอาหารหลายชนิด

ท่ีพืชต้องการ และช่วยลดการเกิดโรคและแมลงได้ อีกท้ังยังช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินให้ดีข้ึน 

      การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ําจะใช้ระยะเวลาน้อย ถ้าเศษวัสดุเหลือใช้ท่ีนํามาหมักเป็นพืชผักท่ีอวบน้ํา

หรือมีน้ําเป็นส่วนประกอบมากกว่าร้อยละ 80 นอกจากนี้ยังพบว่าการเพ่ิมระยะเวลาในการย่อยสลายมีผลทํา

ให้ธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชละลายออกมาในปริมาณมากข้ึน 

 ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ําเกิดข้ึนจากกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ โดยแบ่งเป็น 2 ข้ันตอน 

1) กระบวนการพลาสโมไลซีส (Plasmolysis) เป็นกระบวนการดึงน้ําออกจากเซลล์พืชหรือสัตว์ท่ีใช้

เป็นวัตถุดิบ โดยอาศัยความเข้มข้นของน้ําตาล หรือกากน้ําตาลเข้าไปแทนท่ีน้ําท่ีอยู่ในเนื้อเยื่อของพืช หรือสัตว์ 

ทําให้ได้น้ําท่ีมีสารอาหารพืชต่างๆละลายออกมา 

2) กระบวนการย่อยสลาย (Decomposition) เป็นข้ันตอนท่ีจุลินทรีย์เข้าไปย่อยสลายเซลล์พืช หรือ

สัตว์ท่ีใช้เป็นวัตถุดิบ โดยจุลินทรีย์จะใช้น้ําตาลเป็นอาหารในการเจริญเติบโต เพ่ิมจํานวนมากข้ึน แล้วจึงสร้าง

กรดและน้ําย่อย (เอนไซม์) มาใช้ในการย่อยสลาย ทําให้สารอินทรีย์ต่างๆถูกย่อยมากข้ึน ซ่ึงอาจมีการสร้าง

สารอินทรีย์บางชนิดข้ึนมาใหม่โดยจุลินทรีย์ ทําให้เกิดการปลดปล่อยธาตุอาหารออกมา 

 ข้อดีของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ํา 

1. ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ํา เป็นแหล่งสารอาหารสําหรับจุลินทรีย์ซ่ึงประกอบด้วยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต 

ไขมัน และเกลือแร่ต่างๆ ส่งผลให้การย่อยสลายเศษซากพืชซากสัตว์ให้เร็วยิ่งข้ึนทําให้การปลดปล่อยธาตุ

อาหารสําหรับพืชเพ่ิมข้ึน 



 

8 

 

2. ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ํา มีปริมาณธาตุอาหารท่ีจําเป็นสําหรับพืช ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ

โพแทสเซียม ธาตุอาหารรองได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม และกํามะถัน ส่วนธาตุอาหารเสริมได้แก่  เหล็ก 

สังกะสี และทองแดง ถึงแม้ปริมาณธาตุอาหารท่ีมีอยู่จะไม่สูงเท่ากับปุ๋ยเคมี แต่ก็มีธาตุอาหารครบเกือบทุกธาตุ 

3. ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ํา มีองค์ประกอบหลักคือ กรดอะมิโน ซ่ึงกรดเหล่านี้สามารถจับกับธาตุอาหาร

แล้วดูดซึมเข้าสู่พืชได้ดีกว่าการใช้ปุ๋ยในรูปปุ๋ยเม็ด นอกจากนี้กรดอะมิโนยังส่งผลทําให้ความยาวช่อดอกและ

การแตกยอดใหม่เพ่ิมข้ึน หากใช้ในอัตราเข้มข้นก็จะทําหน้าท่ีเหมือนยาปราบศัตรูพืช 

สําหรับปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ํานี้สามารถจําแนกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ตามลักษณะของเศษวัสดุเหลือ

ใช้ท่ีนํามาผลิต ได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ําจากพืช และปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ําจากสัตว์  

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ํา พบว่ามีค่าความเป็นกรดค่อนข้างมาก เม่ือนําไปใช้ต้อง

ระมัดระวังหากนําไปใช้ปริมาณมากจะเป็นพิษกับต้นพืชในระยะแรกได้ ควรใช้อัตราเจือจางกับพืชท่ีต้องการ

นําไปใช้ประโยชน์ก่อนและสังเกตการตอบสนองต่อปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ํา หากไม่แสดงอาการเป็นพิษก็สามารถ

เพ่ิมความเข้มข้นในการใช้ได้  นอกจากนี้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ําจากสัตว์ยังประกอบด้วยโปรตีนและกรดอะมิโน ซ่ึง

เกิดจากกระบวนการย่อยสลายของโปรตีนในสัตว์ จากข้อมูลทางวิชาการบ่งชี้ชัดว่ากรดอะมิโนสามารถจับตัว

กับธาตุอาหาร ทําให้ปุ๋ยสามารถดูดซึมเข้าสู่ต้นพืชได้เร็วข้ึน ซ่ึงตรงกับคําบอกเล่าของเกษตรกรท่ีพบว่าปุ๋ย

อินทรีย์ชนิดน้ําจากสัตว์ ช่วยพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น ทําให้ดอกไม้มีสีสดข้ึน ผลไม้คุณภาพดี และ

ช่วยเร่งการแตกยอดและดอกใหม่ตลอดจนการเพ่ิมผลผลิตของพืช 

จากผลการส่งตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ําไปวิเคราะห์ท่ีกองเกษตรเคมี กรมวิชาการเกษตรและกอง

อนุรักษ์ดินและน้ํา กรมพัฒนาท่ีดิน พบว่าในปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ํามีธาตุอาหารอยู่ในระดับหนึ่งในปริมาณท่ีไม่มาก

นัก แต่มีปริมาณธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมค่อนข้างครบถ้วน และพบเชื้อจุลินทรีย์ท่ีมีประโยชน์ในทาง

การเกษตรด้วย 

จากการทดลองของบัญชา, 2555 พบว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือการปรับปรุงดินเสื่อมคุณภาพท้ังการใช้

วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากอุตสาหกรรมครัวเรือนและวัชพืช ส่งผลให้ดินมีคุณสมบัติดีข้ึนท้ังทางกายภาพ 

ทางเคมีและทางชีวภาพ ทําให้อนุภาคของดินจับตัวเป็นก้อนดินร่วน มีการถ่ายเทอากาศได้ดี 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ํา 

 

ค่าท่ีตรวจวิเคราะห์ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ําจากพืชผัก ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ําจากปลา 

ความถ่วงจําเพาะ 1.06 1.15 

ความเป็นกรด-ด่าง 3.5 3.9 

ไนโตรเจนท้ังหมด (%) 0.92 1.73 

ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ (%) 0.10 0.92 

โปแตสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ (%) 1.15 1.62 

แมกนีเซียมท้ังหมด (%) 0.14 0.185 

แคลเซียมท้ังหมด (%) 0.96 1.50 

เหล็กท้ังหมด (%) 0.016 0.022 

สังกะสีท้ังหมด (%) 0.004 0.006 

กํามะถันท้ังหมด (%) 0.25 0.40 

    ท่ีมา : วท., 2545 

 

ในแต่ละช่วงการเจริญเติบโตของพืช พืชมีความต้องการสารอาหารในระดับท่ีแตกต่างกัน ปุ๋ยอินทรีย์

ชนิดน้ําท่ีเกษตรกรผลิตได้จะมีสารอาหารท่ีแตกต่างกันเช่นกัน ดังนั้นเกษตรกรจะต้องเป็นผู้ค้นคว้าทดลองเอง

และเก็บข้อมูลไว้ว่าในแต่ละช่วงการเจริญเติบโต พืชต้องการปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ําสูตรใด ความเข้มข้นและ

ระยะเวลาในการฉีดพ่นเท่าใด ไม่มีใครให้คําตอบท่ีดีและถูกต้องสําหรับสวนหรือไร่นายกเว้นจะทําทดลองใช้ 

สังเกตอาการของพืชหลังจากใช้และปรับใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมสําหรับพืช หากพิจารณาตามชนิดของพืชท่ี

ปลูกจะมีวิธีใช้ดังนี้ 

1) ต้นกล้าและพืชต้นอ่อน ปุ๋ย 20 ซีซี (1 ฝาขวดแกลลอนขนาด 1 ลิตร) ต่อน้ํา 20 ลิตร (อัตราส่วน       

1 : 1000) ใช้ปริมาณปุ๋ยท่ีผสมแล้ว 80 ถึง 100 ลิตรต่อไร่ ฉีดพ่นทางใบทุกๆ 7 วัน 

2) พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และสนามหญ้า ปุ๋ย 40 ซีซี (2 ฝาขวดแกลลอนขนาด 1 ลิตร) ต่อน้ํา 20 ลิตร 

(อัตราส่วน 1:500) ใช้ปริมาณปุ๋ยท่ีผสมแล้ว 80 ถึง 100 ลิตรต่อไร่ ฉีดพ่นทางใบทุกๆ 15 วัน 

3) ข้าวและพืชไร่ ปุ๋ย 40 ซีซี (2 ฝาขวดแกลลอนขนาด 1 ลิตร) ต่อน้ํา 20 ลิตร (อัตราส่วน 1:500) ใช้

ปริมาณปุ๋ยท่ีผสมแล้ว 80 ถึง 100 ลิตรต่อไร่ ฉีดพ่นทางใบทุกๆ 30 วัน 
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4) ไม้ผล ปุ๋ย 100 ซีซี (5 ฝาขวดแกลลอนขนาด 1 ลิตร) ต่อน้ํา 20 ลิตร (อัตราส่วน 1:100) ใช้ปริมาณ

ปุ๋ยท่ีผสมแล้ว 80 ถึง 100 ลิตรต่อไร่ ฉีดพ่นทางใบและรดรอบทรงพุ่มก่อนออกดอกและติดผลแล้ว 30 วัน 

 ข้อควรระวังในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ํา 

1) ปิดฝาถังหมักให้สนิทเพ่ือป้องกันน้ําและอากาศเข้า แต่จะมีการเปิดฝาทุกๆ 15 วัน เพ่ือกลับกองปุ๋ย 

ซ่ึงเป็นการระบายก๊าซท่ีเกิดข้ึนระหว่างการหมัก เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซมีเทน ฯลฯ 

2) หากมีการใช้น้ําประปาในการหมักจะต้องต้มให้สุกหรือตากแดดเพ่ือไล่คลอรีนท่ีมีอยู่ในน้ําประปาออก

ก่อนเพราะอาจจะไปทําลายเชื้อจุลินทรีย์ท่ีใช้ในการหมัก 

3) พืชบางอย่างไม่ควรนํามาใช้ในการหมักเช่น เปลือกส้มเพราะส้มจะมีน้ํามันท่ีผิวเปลือก (peel oil) ซ่ึงมี

ความเป็นพิษต่อจุลินทรีย์ในการย่อยสลายในสภาพไร้อากาศ 

4) ภาชนะท่ีใช้หมักต้องไม่ใช้ภาชนะท่ีเป็นโลหะ เพราะปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ําจะมีฤทธิ์เป็นกรด (pH 

ประมาณ  3-4) ซ่ึงจะกัดโลหะให้ผุกร่อนได้ และทําให้มีโลหะซ่ึงอาจเป็นพิษต่อพืชเจือปนอยู่ในน้ําปุ๋ยได้ 

 ข้อควรระวังในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ํา 

1) ในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ํากับพืชบางชนิด เช่น กล้วยไม้ อาจมีผลทําให้ภาชนะท่ีใช้ปลูกคือกาบ

มะพร้าวผุเร็วก่อนเวลาอันควร 

2) ในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ํากับพืชนั้น ภายในดินจะต้องมีอินทรียวัตถุอยู่ เช่น ใส่ปุ๋ยหมักเศษพืชแห้ง

คลุมดินไว้จึงจะทําให้การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ําได้ผลดี 

3) ห้ามใช้เกินอัตราส่วนท่ีกําหนดไว้ในคําแนะนําเพราะอาจมีผลทําให้ใบไหม้ได้ เนื่องจากความเป็นกรด

หรือความเค็มในปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ํา ดังนั้นจึงควรใช้อัตราความเข้มข้นน้อยๆ ก่อน 

4) ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ําท่ีมีธาตุไนโตรเจนสูงต้องระวังในการใช้เพราะหากใช้มากไปอาจทําให้พืชเฝือใบและ

ไม่ออกดอกออกผลได้ 

5) เก็บไว้ในร่มไม่ให้โดนแดดและฝน อุณหภูมิไม่เกิน 45-50 องศาเซลเซียส 

6) เม่ือเปิดภาชนะบรรจุแล้วยังใช้ไม่หมดต้องปิดฝาให้สนิทเพ่ือป้องกันน้ําและอากาศเข้าไปทําให้ปุ๋ย

เสื่อมสภาพและเขย่าขวดก่อนใช้ทุกครั้ง 

ปุ๋ยเคมี 

ปุ๋ยเคมี เป็นปุ๋ยท่ีได้มาจากการผลิตหรือสังเคราะห์ทางอุตสาหกรรมจากแร่ธาตุต่างๆ ท่ีได้ตาม

ธรรมชาติท่ีเป็นอนินทรียสาร ให้อยู่ในรูปของสารประกอบทางเคมีบางชนิดซ่ึงสามารถละลายน้ําและสามารถ

ปลดปล่อยธาตุอาหารพืชให้อยู่ในรูปท่ีพืชสามารถนําไปใช้ได้ง่าย ซ่ึงปุ๋ยเคมีส่วนใหญ่สังเคราะห์มาจาก       

ก๊าซไนโตรเจนในอากาศ ก๊าซธรรมชาติ น้ํามันปิโตรเลียม หินฟอสเฟต และแร่โพแทสเซียมชนิดต่างๆ ซ่ึง 
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โดยท่ัวไปปุ๋ยเคมีแบ่งเป็น 2 ประเภท คือแม่ปุ๋ยหรือปุ๋ยเด่ียวและปุ๋ยผสม 

1) แม่ปุ๋ยหรือปุ๋ยเด่ียว หมายถึง ปุ๋ยเคมีท่ีมีธาตุอาหารหลักธาตุเดียวเป็นองค์ประกอบทางเคมี ได้แก่    

ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัส และปุ๋ยโพแทสเซียม 

2) ปุ๋ยผสม หมายถึง ปุ๋ยท่ีได้จากการผสมปุ๋ยเคมีชนิดต่างๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือให้ได้ธาตุอาหารตามต้องการ 

ปุ๋ยผสมนี้จะมีขายอยู่ในท้องตลาดท่ัวไปเพราะนิยมใช้กันมาก ปัจจุบันเทคโนโลยีการทําปุ๋ยผสมได้พัฒนาไปมาก 

สามารถผลิตปุ๋ยผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันและไม่มีการแยกตัวท้ังยังมีการป้ันเป็นเม็ดขนาดสมํ่าเสมอเพ่ือสะดวก

ในการบรรจุกระสอบและการนําไปใช้ 

ปุ๋ยผสมท่ีขายในท้องตลาดจะต้องบอกสูตรหรือเกรดของปุ๋ยให้เห็นอย่างชัดเจนบนกระสอบ อาทิ    

ปุ๋ยสูตร 16-20-6 หมายถึงปุ๋ยเคมีท่ีอยู่ในกระสอบนี้มีปริมาณธาตุไนโตรเจนร้อยละ 16 ฟอสฟอรัสร้อยละ 20 

และโพแทสเซียมร้อยละ 6 โดยน้ําหนักของปุ๋ยเคมี 100 กิโลกรัม จะมีธาตุอาหารพืชจริงๆ ท้ัง 3 ธาตุรวมกัน

หนัก 42 กิโลกรัม เลข 3 ตัว จะเขียนเรียงกันเช่นนี้เสมอไปไม่มีการสลับท่ีกันเป็นอันขาด จึงไม่จําเป็นต้องระบุ

ชื่อธาตุอาหารกํากับไว้แต่อย่างใด ส่วนท่ีเหลืออีก 58 กิโลกรัม จะเป็นวัสดุท่ีใช้เพ่ือการผสมปุ๋ยเคมี (Filler)   

ปุ๋ยผสมจะมีสูตรแตกต่างกันไปเป็นอย่างมาก ผู้ใช้จะต้องดูสูตรปุ๋ยก่อนท่ีจะซ้ือและจะต้องรู้ว่าใช้ปุ๋ยเคมีสูตร

อะไรกับพืชระยะใดเป็นต้น 

- ปุ๋ยท่ีมีเลขตัวหน้าสูงเช่น 25-10-10 เป็นปุ๋ยเร่งต้นเร่งใบ ทําให้ใบเขียวมียอดอ่อนเหมาะสําหรับพืช

และผักท่ียังเล็ก 

- ปุ๋ยท่ีมีเลขตัวกลางสูงเช่น 12-24-12 เป็นปุ๋ยเร่งการเติบโตของราก เร่งให้พืชออกดอกออกผลเร็วข้ึน 

ช่วยให้ลําต้นแข็งแรง ไม่อวบน้ําและงามเกินไป 

- ปุ๋ยท่ีมีเลขท้ายสูงเช่น 13-13-21 เป็นปุ๋ยช่วยรากและลําต้นแข็งแรง ช่วยให้พืชหัวมีแป้งมาก และช่วย

ให้พืชท่ีให้น้ําตาลมีน้ําตาลมาก อีกท้ังยังช่วยให้ผลไม้มีรสหวานเป็นต้น 

 ข้อดีของปุ๋ยเคมี 

1) มีปริมาณธาตุอาหารต่อหน่วยน้ําหนักสูง ใช้ปริมาณเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอสําหรับการเพาะปลูกพืช

และให้ผลทางด้านธาตุอาหารเร็วกว่าปุ๋ยอินทรีย์ 

2) การขนส่งและการเก็บรักษาสะดวก หาซ้ือได้ง่าย 

 ข้อเสียของปุ๋ยเคมี 

1) ไม่มีคุณสมบัติในการปรับสภาพทางเคมีและทางกายภาพของดิน 
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2) ปุ๋ยไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียม ถ้าใช้ปริมาณมากและติดต่อกันเป็นระยะเวลานานจะทําให้ดินมีสภาพ

เป็นกรด 

3) ถ้าใช้ในอัตราสูงหรือใส่โคนต้นพืช จะเกิดอันตรายต่อพืชและการงอกของเมล็ดเพราะความเค็มของ

ปุ๋ยเคมีจะดึงน้ําออกจากเมล็ดซ่ึงจะทําให้เมล็ดพืชนั้นตายได้ 

4) ผู้ใช้ต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องปุ๋ยเคมีมิฉะนั้นอาจมีผลเสียหายต่อพืช 

 

การจัดการแปลงหญ้าอาหารสัตว์ 

การพิจารณาคัดเลือกพันธุ์หญ้าสําหรับปลูกเป็นพืชอาหารโคนมให้คุณค่าทางอาหารสูง  มีหลักเกณฑ์

พิจารณา ดังนี้ 

1.  เลือกหญ้าหรือพืชอาหารสัตว์ท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสภาพดิน 

2. เป็นพืชอาหารสัตว์ท่ีสัตว์ชอบกิน 

3. ปลูกง่าย  ขยายจํานวนได้เร็ว 

4. มีคุณค่าทางอาหารสูงและให้ผลผลิตสูง 

5. ตอบสนองต่อปุ๋ยและธาตุอาหารท่ีจําเป็น 

แต่ในขณะท่ีคุณค่าทางอาหารของพืชตํ่าลง  เม่ือพืชมีอายุมากข้ึนแต่ผลได้หรือผลเก็บเก่ียวต่อไร่จะ
สูงข้ึนเพราะพืชโตมากข้ึน  ปัญหาข้อนี้ทําให้ผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์ต้องหาช่วงจังหวะท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะเก็บ
เก่ียวต้นพืชให้ได้พืชท่ีมีคุณค่าทางอาหารสูงและให้ได้ผลมากท่ีสุดด้วย 
 ดินท่ีมีอาหารพืชอุดมและมีแร่ธาตุท่ีสัตว์ต้องการอยู่ในปริมาณพอเหมาะ  มีความเป็นกรด-ด่างตามท่ี

ชนิดพืชเจริญได้  จะทําให้พืชท่ีข้ึนอยู่ในท่ีนั้นมีค่าทางอาหารสัตว์สูงด้วย  การให้ปุ๋ยไนโตรเจนจะทําให้พืชมี

โปรตีนเพ่ิมข้ึน  หญ้าแพรกท่ีมีโปรตีนเพียงร้อยละ 9  อาจทําให้มีโปรตีนเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 16  ได้โดยการให้

ปุ๋ยไนโตรเจนอย่างมาก  ดินท่ีขาดแร่ธาตุจํานวนน้อยบางอย่าง  เช่น  ไอโอดีน  โคบอลต์  ฟอสฟอรัส  อาจใส่

แร่ธาตุเหล่านี้ลงในดินทําให้พืชท่ีปลูกมีแร่ธาตุเหล่านี้ด้วย 

 ความชื้นในดินนอกจากจะทําให้พืชพันธุ์งอกงามและให้ผลสูงข้ึนแล้ว  ยังจะช่วยให้แร่ธาตุในดินละลาย

เพ่ือให้พืชดูดข้ึนมาเลี้ยงต้นพืชด้วย  อากาศท่ีร้อนจะทําให้พืชโตเร็วและแก่เร็ว  ฉะนั้นต้นพืชจะมีคุณค่าทาง

อาหารสูงอยู่เพียงระยะสั้นๆ โดยเหตุนี้คุณค่าทางอาหารของพืชเขตร้อนจึงมักจะตํ่ากว่าพืชในเขตหนาวเป็น

ธรรมดา 

 ถ้าพยายามเก็บเก่ียวพืชในระยะท่ีต้นพืชอ่อนก็จะได้อาหารท่ีมีคุณค่าสูง  แต่ผลผลิตท่ีได้ต่อไร่ก็อาจจะ

น้อย  การปล่อยโคให้เล็มกินก็เช่นเดียวกันกับการตัดพืช  แต่โคมีโอกาสเลือกกินต้นพืชหรือส่วนของต้นพืชท่ีมี
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คุณค่าทางอาหารสูง  เช่น  ยอดหรือใบอ่อน  อย่างไรก็ตาม  ในการใช้ต้นพืชเป็นอาหารโคต้องพยายาม

หลีกเลี่ยงไม่ใช้พืชท่ีแก่เกินระยะให้เมล็ดเพราะในขณะนั้นต้นพืชจะแก่มาก  และการย่อยได้จะตํ่ามากท่ีสุด 

 ถ้าใช้วิธีถนอมพืชไว้ใช้ในรูปแห้ง  หรือหมักจะมีการสูญเสียอาหารในต้นพืชไปมากหรือน้อยแล้วแต่วิธี

ทําและวิธีเก็บ  การสูญเสียโภชนะต่างๆจะเกิดจากการสลายตัวของตัวโภชนะ  เช่น  แคโรทีน  การบูดเน่า  

และการหลุดร่วง  ฯลฯ  ผู้ทําพืชถนอมไว้ใช้ต้องพยายามใช้วิธีลดการสูญเสียให้เหลือน้อยท่ีสุด 

การปรับปรุงและดูแลแปลงหญ้า 

 แปลงหญ้าควรปรับปรุงและดูแลให้เลี้ยงโคได้มากตัวตลอดท้ังปี  โดยการปลูกหญ้าชนิดท่ีมีคุณภาพสูง  

ทนต่อการเหยียบย่ําและฟ้ืนตัวง่ายหลังจากโคเล็มกิน  บํารุงให้พืชมีการเติบโตโดยการให้ปุ๋ยและการ

ชลประทานท่ีดี ควบคุมการปล่อยโคเล็มกิน 

(ก) ชนิดของพืชแปลงหญ้า  หญ้าท่ีข้ึนตามธรรมชาติมักมีคุณสมบัติและคุณภาพไม่ดีพอ  มีพืชแปลง

หญ้าท่ีดีกว่าหลายชนิดท้ังพืชตระกูลถ่ัวและพืชตระกูลหญ้าท่ีให้ผลผลิตสูง  และเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี

ต่างๆกันท่ีเลือกได้  บางชนิดปลูกได้ด้วยเมล็ดและบางชนิดใช้ปลูกด้วยต้นหรือเหง้า  แปลงหญ้าในเขตร้อน

ส่วนมากนิยมหญ้าขน  หญ้าแพงโกลา  หญ้าแพรกยักษ์  หญ้าโรด  หญ้ากินนี หญ้าบัฟเฟล  หญ้าซิกแนล  

หญ้าแพนนิก  ส่วนถ่ัวมีถ่ัวลาย  ถ่ัวซิราโตส  ถ่ัวคาโลโป  ถ่ัวแล็บแล็บ  ถ่ัวสไตโล  ฯลฯ 

(ข) การปลูกและการดูแลรักษา  การปลูกพืชอาหารสัตว์ต้องเตรียมแปลงให้ดีและเรียบร้อย

เช่นเดียวกับปลูกพืชไร่  ถ้าเตรียมแปลงไม่ดีพอจะมีวัชพืชรบกวนมากในภายหลังเม่ือปลูกหญ้าหรือถ่ัวข้ึนโต

พอสมควรแล้ว  ถ้ามีวัชพืชข้ึนแซมอาจใช้การกําจัดวัชพืชโดยการตัดพืชท้ังแปลง  โดยปล่อยให้เหลือตอสูง    

3-4 นิ้ว  เม่ือหญ้าโตพอสมควรแล้วปล่อยให้โคเข้าเล็มกินเพียงเบาๆได้  การใส่ปุ๋ยในระยะพืชต้ังตัวควรเป็นปุ๋ย

ฟอสเฟต  เช่น  ซูเปอร์ฟอสเฟตในอัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่  หลังจากพืชต้ังตัวดีแล้วการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนกับ

ฟอสเฟตจะช่วยให้พืชเติบโตข้ึน  การชลประทานแปลงหญ้าในฤดูแล้งจะทําให้พืชเติบโตตลอดเวลา  การใช้

คราดตะกุยผิวดินเป็นครั้งคราวจะช่วยกระจายมูลโคท่ีสัตว์ถ่ายไว้และทําให้พืชเจริญดีข้ึน 

ชนิดของพืชสําหรับปลูกเป็นพืชตัดต้นสด 

 พืชตัดต้นสดควรเป็นพืชท่ีให้ผลมากต่อไร่  เม่ือตัดแล้วจะต้องแตกใหม่และโตเร็ว  สามารถตัดได้อีก

หลายครั้งในเวลาห่างกันไม่มากนัก  ส่วนใหญ่จะเป็นพืชชนิดท่ีมีต้นสูง  และควรให้ผลเป็นพืชสดไม่ตํ่ากว่าปีละ 

25 ตันต่อไร่ เม่ือตัดทุกๆ 4 ถึง 6 สัปดาห์ ประมาณว่าพืชตัดต้นสด 1 ไร่ควรจะพอเลี้ยงแม่โคนมได้ 2 ตัวตลอด

ท้ังปี 
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 พืชท่ีเหมาะจะใช้เป็นพืชปลูกค้างปีหรือหลายปี  ได้แก่ หญ้าเนเปียร์ลูกผสม หญ้าขน  หญ้ากัวเตมาลา  

หญ้าซิกแนล  พืชตระกูลถ่ัว  ได้แก่  ถ่ัวเหลือง  ถ่ัวฮามาต้า  ถ่ัวหมักมุ่ย  เป็นต้น  นอกจากนี้ถ้าเป็นพืชท่ีตัด

เพียงครั้งเดียวหรือ 2 ครั้ง อาจใช้ต้นข้าวโพดหรือหญ้าซอกัม (สุภาพรรณ, 2555)   

 การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้าและถ่ัวอาหารสัตว์โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมีตามมาตรฐานอินทรีย์ไทยจะ

ได้เมล็ดพันธุ์หญ้าท่ีมีคุณภาพดีตามมาตรฐาน  (เพ็ญพิชญา, 2553) 

 

 

     หญ้ากินนีสีม่วง 

 

 

 

 

 

  ชื่อสามัญหรือชื่อพ้ืนเมือง : หญ้ากินนีสีม่วง (Purple guinea grass) 

  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Megathyrsus maximus (Jacq.) Simon & Jacobs cv. Purple 

  วงค์ : Poaceae 

 

ลักษณะของหญ้ากินนีสีม่วง 

หญ้ากินนีสีม่วงเป็นหญ้าในสกุลเดียวกับหญ้ากินนี มีอายุหลายปีลักษณะเป็นกอต้ังตรง สามารถแตก

กอได้ดี มีใบขนาดใหญ่ ใบดกและอ่อนนุ่ม และมีลําต้นสูงใหญ่กว่าหญ้ากินนีธรรมดา สามารถทําการเกษตรเพ่ือ

ใช้เลี้ยงสัตว์ได้ สามารถปลูกขยายพันธุ์ได้ด้วยเมล็ดและหน่อพันธุ์ หญ้ากินนีสีม่วงสามารถปลูกได้ทุกสภาพทุก

พ้ืนท่ี ต้ังแต่ดินเหนียวจนถึงดินทราย ทนทานต่อสภาพพ้ืนท่ีแห้งแล้ง และสามารถเติบโตได้ในสภาพร่มเงา และ

สามารถตอบสนองต่อการให้น้ําและปุ๋ยได้อย่างดี เหมาะสําหรับปลูกในเขตพ้ืนท่ีชลประทาน โดยให้ผลผลิต

น้ําหนักแห้งประมาณ 2-4 ตันต่อไร่ต่อปี มีโปรตีนประมาณ 6-9 เปอร์เซ็นต์  
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ภาพท่ี 1 แสดงกลุ่มพืชใบเลี้ยงเด่ียว (กิตติ, 2554) 

 
 การปลูก 

ปลูกโดยการหว่าน อัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนการเพาะกล้าโดยใช้เมล็ด 1 กิโลกรัม เพาะในพ้ืนท่ี 
200 ตารางเมตรเม่ืออายุต้นกล้า 1 เดือนให้ย้ายปลูกหลุมละ 3 ต้น ระยะปลูก 50x50 เซนติเมตร หรือใช้แยก
หน่อจากต้นเก่ามาปลูกใช้ระยะปลูก 50x50 เซนติเมตรเช่นกัน แต่ต้นหญ้าจะโตช้ากว่าการปลูกด้วยต้นกล้า 

 การกําจัดวัชพืช ควรกําจัดวัชพืชเม่ือต้นหญ้าอายุ 3 - 4 สัปดาห์หลังปลูก และหากมีวัชพืชข้ึนมาก
อาจกําจัดวัชพืชครั้งท่ี 2 เม่ือหญ้าโตคลุมพ้ืนวัชพืชจะข้ึนได้ยาก 
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 การใส่ปุ๋ย ก่อนปลูกควรมีการใส่ปุ๋ยรองพ้ืนสูตร 15-15-15 ในอัตรา 25-50 กิโลกรัมต่อไร่ นอกจากนี้
อาจมีการใส่ปุ๋ยคอกร่วมด้วยเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ในดิน หลังการตัดทุกครั้งควรใส่ปุ๋ยยูเรียในอัตรา      
10 กิโลกรัมต่อไร่ 
 การใช้ประโยชน์ การตัดหญ้ากินนีสีม่วงเพ่ือนําให้สัตว์กินควรตัดครั้งแรกเม่ือหญ้ามีอายุ 60 วัน 
หลังจากนั้นจึงจะทําการตัดทุกๆ 30-45 วัน โดยตัดสูงจากพ้ืนดินประมาณ 10 เซนติเมตร เหมาะสําหรับใช้
เลี้ยงโค กระบือในรูปหญ้าสด, ทําหญ้าหมักหรือปล่อยสัตว์เข้าแทะเล็มได้ 
 การเก็บเมล็ด ควรปิดแปลงเดือนสิงหาคม จากนั้นจัดการแปลงโดยการกําจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ย      
หญ้ากินนีสีม่วงจะเริ่มออกดอกและเริ่มเก็บเก่ียวเมล็ดช่วงกลางเดือนตุลาคม (กองควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์, 
มปพ.) 
 

การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ท่ีเก่ียวข้อง 

ปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์เค้ียวเอ้ืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งโคนม  ได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังจากภาครัฐ

และเอกชน  ดังจะเห็นได้จากจํานวนโคนมในปัจจุบันมีจํานวนมากกว่า 250,000 ตัว ซ่ึงสูงกว่าเป้าหมายท่ีทาง

รัฐบาลได้คาดไว้ อย่างไรก็ตามปริมาณน้ํานมดิบท่ีผลิตได้ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์

น้ํานมภายในประเทศซ่ึงมีปริมาณเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี ดังนั้นการเพ่ิมจํานวนโคนมเพ่ือให้เพียงพอต่อการผลิต

น้ํานมดิบให้พอใช้ภายในประเทศจึงยังคงต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องในอีก 5-10 ปีข้างหน้าการขยายตัวของ

อุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมดังกล่าวส่งผลทําให้จําเป็นต้องเร่งปรับปรุงในด้านอาหารสําหรับโคนม เพ่ือให้มี

ราคาถูกและเหมาะต่อการเลี้ยงโคนม (ชวนิศนดากร, 2527) 

ในส่วนของสัตว์เค้ียวเอ้ืองชนิดอ่ืนเช่น โคเนื้อ แพะ และแกะ ได้มีการส่งเสริมอย่างเร่งด่วนเช่นเดียวกัน  

โดยมีการวางเป้าหมายในการผลิตให้พอเพียงต่อความต้องการบริโภค  ดังนั้นในอนาคตการเพ่ิมจํานวนโคเนื้อ

ให้มากข้ึนจึงเป็นสิ่งจําเป็น  การเพ่ิมสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ย่อมมีผลกระทบต่ออาหารท่ีจะใช้เลี้ยงอย่างมากมาย  

และจําเป็นต้องได้รับการแก้ไข (สายัณห์, 2540) 

อาหารท่ีใช้เลี้ยงสัตว์เค้ียวเอ้ืองอาจจําแนกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ ประเภทแรก ได้แก่ อาหารข้น 

(concentrate)  ซ่ึงมีความเข้มข้นของสารอาหารสูง  กล่าวคือ  เป็นอาหารท่ีให้แคลอรี่และโภชนะท่ีย่อยได้

ท้ังหมดสูง  แต่มีเยื่อใย (crude fiber) ตํ่า ซ่ึงในกลุ่มของอาหารข้นอาจแบ่งย่อยได้เป็น  2 ชนิด คือ อาหารข้น

ท่ีให้พลังงานเป็นพวกอาหารท่ีสัตว์กินเข้าไปแล้วจะได้รับพลังงานสูง เช่น ข้าวโพดบด มันสําปะหลัง  และเมล็ด

ข้าวฟ่าง เป็นต้น อีกชนิดหนึ่งเป็นอาหารข้นโปรตีนซ่ึงสัตว์ท่ีกินเข้าไปแล้วจะได้รับโปรตีนสูง เช่น กากถ่ัวเหลือง 

ถ่ัวลิสง และปลาป่น เป็นต้น 
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ประเภทท่ีสอง ได้แก่ อาหารหยาบ (roughage) ประกอบไปด้วยอาหารท่ีมีเยื่อใยสูง คือ สูงกว่า 18 

เปอร์เซ็นต์ และให้โภชนะท่ีย่อยได้ตํ่า อาจแบ่งย่อยออกได้อีก 2 ชนิด  คือ  อาหารหยาบแห้ง  เช่น  ฟางข้าว  

หญ้าแห้ง  และอาหารหยาบสด  เช่น  หญ้าตัดสด  และหญ้าหมัก  เป็นต้น  อาหารหยาบมีความสําคัญต่อสัตว์

ท่ีกินพืชเป็นอาหารมาก  เพราะอาหารหยาบเป็นอาหารหลักของสัตว์เหล่านี้  สัตว์เค้ียวเอ้ืองต้องกินอาหาร

หยาบทุกวัน  ดังนั้นจํานวนอาหารท่ีใช้เลี้ยงสัตว์เค้ียวเอ้ืองจึงประกอบไปด้วยอาหารหยาบซ่ึงได้จากพืชเป็นส่วน

ใหญ่ในปริมาณมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้งท่ีกินเข้าไป  โดยเฉพาะโคนมต้องการอาหารหยาบอย่าง

น้อย 15 เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้งของท่ีโคกินท้ังหมด  หากอาหารท่ีโคนมกินเข้าไปมีเยื่อใยในปริมาณน้อย

เกินไปจะมีผลกระทบทําให้ลดปริมาณไขมันในน้ํานม  และการย่อยได้ของอาหารในรูเมนทําให้สัตว์ไม่แข็งแรง  

การเจริญเติบโตช้าและให้นมน้อย  อาหารหยาบมักมีคุณภาพตํ่า  ดังนั้นเกษตรกรจึงต้องให้ความสําคัญกับการ

พัฒนาพืชอาหารสัตว์ (สายัณห์, 2540) 

วีระ (2536)  กล่าวว่าจากการศึกษาคุณภาพของหญ้าและถ่ัวอาหารสัตว์เขตร้อนพบว่าทุกระยะการ

ตัด 2, 4, 6, 8, 10 และ 12  สัปดาห์ท่ีเติบโตข้ึนมาหลังตัดครั้งแรก  การทดลองโดยหญ้ากินนีให้ผลผลิตสูงสุด

และถ่ัวเซอราโตร  ให้ผลผลิตตํ่าสุดในทุกระยะการตัดสัดส่วนของใบต่อลําต้น  พบว่าพืชอาหารสัตว์ท่ีอยู่ใน

ระยะกําลังเติบโตมีสัดส่วนของใบมากกว่าลําต้น  ในส่วนของลําต้นจะเพ่ิมข้ึนตามอายุท่ีเพ่ิมข้ึน  ในระยะท่ีตัด 

6 สัปดาห์ข้ึนไป  จะมีส่วนของลําต้นมากกว่าใบ  ส่วนถ่ัวอาหารสัตว์มีส่วนของใบและลําต้นใกล้เคียงกัน  

รวมท้ังปริมาณผนังเซลล์  ลิกโนเซลลูโลสและลิกนินมีความแตกต่างกันในแต่ละชนิดในทุกระยะการตัด 

ประมวล (2535) ศึกษาอิทธิพลของช่วงเวลาของการตัดท่ีมีผลต่อผลผลิตและความคงอยู่ของทุ่งหญ้ารู

ซ่ีผสมถ่ัวเวอราโนสไตโล การตัดหญ้ารูซ่ีทุก ๆ 45 วัน จะทําให้ผลผลิตและคุณภาพดี และไม่ทําให้เกิดผล

เสียหายต่อความคงอยู่ของหญ้ารูซ่ีอีกด้วย การทดลองตัดต้นหญ้าท่ีผสมถ่ัวสไตโลพบว่าการตัดบ่อยครั้งจะทํา

ให้ผลผลิตของทุ่งหญ้าน้อยกว่าการตัดนานๆ ครั้ง 

จากการทดลองของ สมชาย, 2535  กล่าวว่า  การศึกษาอิทธิพลของการตัดตํ่าท่ีมีผลต่อผลผลิตและ

คุณภาพของหญ้าพืชอาหารสัตว์ 8 ชนิด  พบว่าการทดลองตัดหญ้าซิกแนลสูง 1 นิ้ว จากระดับผิวดินให้ผลผลิต

และน้ําหนักแห้งสูงท่ีสุด  ส่วนหญ้าไข่มุกท่ีตัดสูง 1 นิ้วจากผิวดิน  ให้น้ําหนักแห้งและผลผลิตตํ่าสุดซ่ึงตํ่ากว่า

หญ้ารูซ่ีมากท่ีสุดตลอดการทดลอง  ในส่วนของหญ้าซิกแนลให้ผลผลิตน้ําหนักแห้งสูงท่ีสุด ต่างจากหญ้าเน

เปียร์ให้ผลผลิตตํ่าสุดและมีการฟ้ืนตัวได้น้อยท่ีสุดในฤดูฝน 

สุดารัตน์ (2544)  ศึกษาอิทธิพลของอายุและระยะเวลาขาดน้ําต่อผลผลิตและคุณภาพของหญ้ารูซ่ี  

จากผลการทดลองพบว่า  ความเครียดในการขาดน้ํามีผลต่อการเจริญเติบโตด้านความสูงต้นกล้าอายุ 30,  45  

และ  60 วัน  ความสูงเพ่ิมข้ึนโดยลําดับ  แต่การขาดน้ําทําให้จํานวนใบของหญ้าลดลงและลดลงมากเม่ือขาด
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น้ํานาน  30  วัน  การขาดน้ํานาน  10  วัน  ทําให้ปริมาณโปรตีนรวมในหญ้ารูซ่ีลดลง  และปริมาณโปรตีน

ลดลงเรื่อยๆ เม่ือขาดน้ํานานข้ึน  และพบว่ามีปริมาณของเยื่อใยเพ่ิมข้ึน 

ประดิษฐ์ (2535)  ศึกษาถึงผลผลิตของหญ้าซิกแนลและถ่ัวเวอราโนสไตโล  ในทุ่งหญ้าถ่ัวผสม  จาก

การทดลอง  พบว่า  การตัดหญ้าซิกแนลท่ีปลูกร่วมกับถ่ัวเวอราโนสไตโล  การตัดท่ี (45 วัน)  ได้รับน้ําหนัก

แห้งของหญ้าซิกแนลและถ่ัวเวอราโนสสูงกว่าการตัดท่ี (15 วัน)  ระยะห่างปลูกหญ้าซิกแนลท่ี 75  เซนติเมตร  

ให้ผลผลิตน้ําหนักแห้งของหญ้าและถ่ัวสูงสุด  รวมท้ังความสูงตํ่าของการตัดและระยะห่างระหว่างแถวปลูก

หญ้าไม่มีผลต่อผลผลิตน้ําหนักแห้งของหญ้าซิกแนลผสมถ่ัวเวอราโนสไตโล   

สมจิตร (2537)  ศึกษาผลผลิตและคุณภาพของถ่ัวมะแฮะในอาหารลูกโค จากการทดลองพบว่า  การ

ให้อาหารเหลว  อาหารข้น  หญ้าแห้งท่ีลูกโคได้กิน  มีอัตราการเจริญเติบโตสมํ่าเสมอตลอดการทดลองและ

ต้นทุนท่ีได้มีค่าเฉลี่ยต้นทุนท่ีลดลง 

กรรณิกา (2545)  ศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตลักษณะทรงพุ่ม  คุณค่าทางโภชนาและการตอบสนอง

ของโคเนื้อระหว่างหญ้าขนและหญ้าอุบลพาสพาลัม  ภายใต้สภาพการแทะเล็มแบบหมุนเวียน  จากการ

ทดลองพบว่า  หญ้าอุบลพาสพาลัม  ให้ผลผลิตน้ําหนักแห้งและผลผลิตใบสูง  ระดับโปรตีนรวมและปริมาณ

ผนังเซลล์มีค่าตํ่ากว่าหญ้าขน  ปริมาณไขมัน  พลังงาน  การย่อยได้มีค่าใกล้เคียงกัน  รวมท้ังพบว่า  โคกลุ่ม

แทะเล็มหญ้าอุบลพาสพาลัม  มีแนวโน้มของน้ําหนักตัวดีกว่ากลุ่มแทะเล็มหญ้าขน 

อาณัติ (2527)  ได้ทําการทดลองหญ้าอาหารสัตว์ จากการศึกษาพบว่าฤดูกาลปลูกหญ้าอาหารสัตว์มี

อิทธิพลต่อคุณค่าทางโภชนะของพืชอาหารสัตว์ คือในช่วงฤดูฝนจะมีคุณค่าทางโภชนะสูงกว่าในฤดูแล้ง  

นอกจากนี้พืชอาหารท่ีข้ึนอยู่ในส่วนป่ามีคุณค่าทางโภชนะค่อนข้างตํ่า 

คุณสมบัติของการใช้สารสกัดชีวภาพกับพืช 

1)  สามารถผลิตธาตุอาหารและสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชได้ 

2) เจริญเติบโตได้รวดเร็วและสามารถเพาะเลี้ยงได้ในปริมาณมาก 

3) ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีและมีความคงทนต่อยาปราบศัตรูพืช 

4) สามารถปลดปล่อยออกซิเจนออกมาในน้ําทําให้จุลินทรีย์ท่ีมีประโยชน์อ่ืนๆในดินเติบโตได้ดีและสลาย

อินทรียวัตถุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) ช่วยยึดเหนี่ยวอนุภาคของดินทําให้คงทนต่อการชะล้าง  การอุ้มน้ํา  และการระบายอากาศของดินดี

ข้ึนทําให้รากพืชเจริญได้ดี 

6) มีราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีและเกษตรกรยังสามารถผลิตเพ่ือเพ่ิมปริมาณสารสกัดชีวภาพไว้ใช้เองได้โดย

ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อเกษตรกร 
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 จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและชีวภาพของปุ๋ยอินทรีย์น้ําแต่ละชนิดท่ีวิเคราะห์โดยกรมพัฒนา

ท่ีดินและกรมวิชาการเกษตรพบว่า ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม (จุลธาตุ) 

กรดอินทรีย์ พวกกรดฮิวมิก ฮอร์โมน พวกออกซิน จิบเบอร์เรลลิน และไซโตโคนิน เอนไซม์บางชนิด และ

จุลินทรีย์ท่ีเป็นประโยชน์บางชนิด ดังนี้ 

1. ธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง 

ธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) เป็นธาตุท่ีมีความจําเป็นท่ี

พืชต้องการในปริมาณมากมาก แต่ปริมาณธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์น้ําแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกัน

ข้ึนอยู่กับวัสดุอินทรีย์ท่ีนํามาใช้หมัก ดังตาราง 

 ธาตุอาหารรอง ได้แก่ แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) และกํามะถัน (S) เป็นธาตุท่ีพืชต้องการใน

ปริมาณรองจากธาตุอาหารหลัก 

ตารางท่ี  2 ชนิดและปริมาณธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองในปุ๋ยอินทรีย์น้ําชนิดต่างๆ 

 

2. ธาตุอาหารเสริม (จุลธาตุ) เป็นธาตุอาหารท่ีพืชต้องการในปริมาณน้อยแต่มีความจําเป็นต่อการ

เจริญเติบโตและให้ผลผลิตของพืช หากขาดพืชจะไม่เจริญเติบโตครบวงจรชีวิตหรือทําให้คุณภาพของผลผลิต

ตํ่าลง แต่ถ้ามีมากเกินไปจะเป็นพิษต่อพืช ธาตุอาหารในกลุ่มนี้ได้แก่ เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) 

ทองแดง (Cu) โบรอน (B) โมลิบดินัม (Mo) และครอรีน (Cl) 

 3. ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) มีความสัมพันธ์กับชนิดและจํานวนของจุลินทรีย์โดยค่า pH ของน้ํา

หมักจะมีความเป็นกรดสูง (ค่าน้อยกว่า 4 ) การท่ีค่า pH ของปุ๋ยอินทรีย์น้ําเป็นกรดแสดงให้ทราบถึงการเกิด

กระบวนการหมัก และถ้าค่า pH ของปุ๋ยอินทรีย์น้ํามีประมาณ 3.0-4.0  แสดงว่ากระบวนการหมักเกิดสมบูรณ์

แล้ว โดยสังเกตจากฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (C02) ท่ีเกิดข้ึนในช่วงเริ่มต้นและระยะกลางของกระบวนการ

หมัก 
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 4. กรดฮิวมิก (Humic acid) จะมีคุณสมบัติช่วยเร่งอัตราการเจริญเติบโตของรากและลําต้นได้ดี  

 5. ฮอร์โมนหรือสารเร่งการเจริญเติบโต ท่ีมีต่อการเจริญของพืชและจุลินทรีย์จะพบว่ามีฮอร์โมน 3 

ชนิด ท่ีมีความสําคัญต่อพืชและจุลินทรีย์ คือ ฮอร์โมนอ๊อกซิน จิบเบอร์เรลริน และไซโตไคนิน โดยฮอร์โมน

ดังกล่าวจะช่วยในการเร่งอัตราการเจริญเติบโตของพืช ขยายพันธุ์ของเซลล์จุลินทรีย์ ส่งเสริมการออกดอกติด

ผลดีข้ึน และกระตุ้นการสุกของผล 

 

ปุ๋ยจากน้ํานม 

 “โพลีซัคคาไรด์” ปุ๋ยนมสดสารสกัดธรรมชาติ โพลีซัคคาไรด์ เป็นหัวอาหารท่ีให้ทางใบ เพ่ือทําให้พืช

เจริญเติบโต อย่างรวดเร็วช่วยเพ่ิมความแข็งแรงของพืชจากภายใน สร้างภูมิต้านทานให้แก่พืชต่อโรคพืชชนิด

ต่างๆ เสริมสร้างความแข็งแรงแก่ ต้น, ใบ, ราก, ดอกและผล ช่วยเพ่ิมผลผลิตและเก็บเก่ียวผลผลิตได้รวดเร็ว 

เป็นสารอาหารชีวภัณฑ์ ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม สุดยอดเทคโนโลยี มีแร่ธาตุอาหาร

สําคัญครบถ้วน 

 คุณประโยชน์ 

- เพ่ิมผลผลิตมากข้ึน ผลผลิตมีคุณภาพสูง ปลอดสารพิษ ขายได้ราคาดี 

- ทําให้พืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 

- ช่วยเพ่ิมความแข็งแรงของพืชจากภายใน สร้างภูมิต้านทานโรค ต้นแกร่งแข็งแรง สู้โรคและแมลงได้ 

- ทําให้จุลินทรีย์ในดินเพ่ิมข้ึน เป็นการเพ่ิมไนโตรเจนและสารอาหารจากซากของแบคทีเรีย ทําให้ดิน

ร่วนซุย เพ่ิมแร่ธาตุในดิน 

- ช่วยฟ้ืนฟูสภาพพืชท่ีทรุดโทรมให้มีความแข็งแรง 

- สามารถแช่เมล็ดพันธุ์ หรือ ท่อนพันธุ์ ก่อนปลูกเพ่ือความสมบูรณ์ และเพ่ิมอัตราการงอกให้มากข้ึน 

- สามารถป้องกันโรค และแมลงได้เป็นอย่างดี เพราะความแข็งแรงเต็มสายพันธุ์ของพืช 

- เก็บเก่ียวได้ผลเร็วกว่ากําหนดและมากครั้งกว่า ได้ปริมาณมากข้ึน โดยท่ีต้นไม่มีวี่แววว่าจะโทรม 

- ช่วยทําให้ลําต้นสมบูรณ์ ใบเขียวเข้ม ดอกสมบูรณ์ ได้ผลผลิตมาก ดอกไม่ร่วง ข้ัวเหนียว ออกลูกดก

เป็นพิเศษ ให้ผลตอบแทนสูง 

- ใช้ในสวนผัก สวนผลไม้ นาข้าว พืชไร่ทุกชนิด ไม้ดอกไม้ประดับ ได้ผลดีกับพืชทุกชนิด ท้ังในระยะสั้น

และระยะยาว 

- ให้ผลตอบแทนสูงอย่างคุ้มค่าอย่างท่ีคาดไม่ถึง 
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- ประหยัดเวลาใช้ง่ายสะดวก เป็นการเพ่ิมผลกําไรอย่างแท้จริง 

เช้ือจุลินทรีย์ท่ีใช้ในการหมักน้ํานม (TISTR Culture Collection, 1997) 
1. รหัส TISTR374 : Pediococcus pentosaceu เป็น Microflora Lactic Acid Bacterria ท่ี

มักพบในทางเดินอาหาร ลําไส้ใหญ่ สามารถย่อยอินทรีย์สารให้เป็น Lactic Acid อีกท้ังผลิตสารโพลี่เปปไตด์ 

Bacteriocins (สารปฏิชีวนะท่ีผลิตจากแบคทีเรีย) ท่ีเรียกกว่า Pediocins มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ 

(Gram Negative Bacteria) ได้หลายชนิด เช่น Salmonella sp., E.coli, Pseudomonas sp., Vibrio 

cholera เป็นต้น และมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก (Gram positive Bacteria) หลายชนิด เช่น 

Clostridiumperfriengens, Clostridiumbotulinum, Staphylococcusaureus, Listeriamonocytogns   

เป็นต้น ท่ีเป็นอันตรายต่อร่างกายคนและสัตว์ และผลิตไวตามินบีหลายชนิด 

2. รหัส TISTR783 : Pediococus acidilactici เป็น Microflora Lactic Acid ท่ีย่อย

อินทรียวัตถุเป็นกรดแลคติกเป็นส่วนใหญ่ (Homofermentator) อีกท้ังผลิตสารโพลี่เปปไตด์ Bacteriocins 

(สารปฏิชีวนะท่ีผลิตจากแบคทีเรีย) ท่ีเรียกว่า Pediocins มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ (Gram Negative 

Bacteria) ได้หลายชนิด เช่น salmonella sp., E.coli, Pseudomonas sp., Vibrio cholera เป็นต้น และมี

ฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก (Gram positive Bacteria) หลายชนิด เช่น Clostridium perfriengens, 

Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogens เป็นต้น ท่ีเป็นอันตรายต่อ

ร่างกายคนและสัตว์ 

3. รหัส TISTR1045 : Bacillus amyloliquefaciens  เป็นแบคทีเรียท่ีสามารถผลิตสารโพลี่

เปปไตด์ ชื่อ Iturin มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อรา (Antifungal agent) อีกท้ังผลิตเอ็นไซม์หลายชนิด เช่น Lipase, 

Amylase, Sucrase Protease, Peptidase ฯลฯ 

4. รหัส TISTR5105 : Pichia farinosa เป็นยีสต์ท่ีไม่ค่อยพบในธรรมชาติซ่ึงมีคุณสมบัติพิเศษ

คือสามารถผลิตสารโพลี่เปปไตด์ Killer Toxins : Yeast Antimicrobial Protiens (ยีสต์ท่ีสามารถผลิต Killer 

Toxins ได้ในธรรมชาติพบเพียง 5 ชนิด จากยีสต์สองหม่ืนกว่าชนิด) นอกจากนั้น สาร Killer Toxins ไปทํา

ปฏิกิริยาให้ Toxin ต่างๆ ท่ีผลิตจากแบคทีเรียหรือเชื้อรา เช่น อะฟลาท็อกซิน (Aflatoxin), ไมโครท็อกซิน 

(Mycotoxins), และ Exotoxins ให้หมดสภาพความเป็นพิษ (Denatured) 

5. เชื้อธรรมชาติ (แยกจากอาหารหมักดอง (พืช, สัตว์)) ทนต่อสภาวะแวดล้อมภายนอกได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เช่น ผลิตกรดแลคติกเพ่ือควบคุมและทําลายเชื้อแบคทีเรียท่ีไม่สามารถทนสภาพกรดได้ ทน

อุณหภูมิสูงถึง 60 – 70 oC, ทนต่อภาวะไม่มีอากาศ, ทนเกลือ, สามารถต่อต้านและทําลายเชื้อจุลินทรีย์กลุ่มไม่

เป็นประโยชน์ได้ 
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บทท่ี 3 

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง 

 

3.1 วัสดุ 

3.1.1 เช้ือจุลินทรีย์ 
รหัส TISTR374 : Pediococcus pentosaceus 

รหัส TISTR783 : Pediococus acidilactici 

รหัส TISTR1045 : Bacillus amyloliquefaciens 

รหัส TISTR5105 : Pichia farinosa 

เชื้อธรรมชาติ (แยกจากอาหารหมักดอง (พืช, สัตว์)) 

3.1.2 อาหารเล้ียงเช้ือ 

- Nutrient Broth (NB) ยี่ห้อ Himedia 

- Nutrient Agar (NA) ยี่ห้อ Himedia 

- Lactobacillus MRS Broth (MRS Broth) ยี่ห้อ Himedia 

- Yeast Malt Broth (YM Broth) ยี่ห้อ Himedia 

- Yeast Malt Agar (YM Agar) ยี่ห้อ Himedia 

3.1.3 สารเคมี 

 - สารละลาย A : คอปเปอร์ซัลเฟต (CuSO4.5H2O) 
 - โซเดียมโพแทสเซียมทาร์เทรต (Potassium sodium tartate .4H2O)  
 - โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3)  
 - สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.1 โมลาร์  
 - Folin-ciocalteu reagent 
 - ละลายโบวินซีรัมอัลบูมิน (Bovine serum albumin : BSA) 
 - กรดซัลฟิวริกเข้มข้นร้อยละ 1.25 
 - โซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้นร้อยละ 1.25 
 - เอทิลแอลกอฮอล์เข้มข้นร้อยละ 95 

 

3.1.4 หญ้าอาหารสัตว์ 

  - หญ้ากินนีสีม่วง (Purple guinea grass) 
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3.1.5 วัสดุปลูก 

 -  ขุยมะพร้าว, แกลบ, peatmose, ทราย และปุ๋ยคอกสําหรับปลูก  

3.1.6 สารละลายธาตุอาหาร  

  stock A  ได้แก่  - แคลเซียมไนเตรท (15-0-0) 

    - ลิเบรล เหล็ก-ดีพี (Fe-DTPA 7%) 

    - ลิเบรล เหล็ก-โล (Fe-EDTA 13.2%)  

  stock B   ได้แก่ - โปแตสเซียมไนเตรท (13-0-46) 

   - แมกนีเซียมซัลเฟต 

   - โมโนโปแตสเซียมฟอสเฟต (0-52-34) 

   - โมโนแอมโมเนียฟอสเฟต (12-60-0) 

   - นิค-สเปรย์ 

   - ลิเบรล แมงกานีส (Mn-ETDA 13%) 

   - โซเดียมโมลิบเดท (Mo 39.5%) 

   - นิเกลซัลเฟต (Ni 22.3%)  

 

3.1.7 อ่ืนๆ 

  - แป้งข้าวเจ้า (สําหรับทําหัวเชื้อจุลินทรีย์ผง) 

3.2 อุปกรณ์ 

3.2.1 อุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ 

 - กระบอกตวง ขนาด 500 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร 

 - จานเลี้ยงเชื้อ 

 - หลอดทดลองขนาด 10 มิลลิลิตร   

 - ขวดรูปชมพู่  ขนาด  250 มิลลิลิตร   

 - บีกเกอร์ ขนาด 250 มิลลิลิตร, 500 มิลลิลิตร, 1 ลิตร และ 2 ลิตร 

 - ถุงพลาสติกขนาด 3X5 นิ้ว 

 - Appendrof  

 - ขวดน้ํากลั่น 

 - ไมโครปิเปต   ขนาด 20-200 ไมโครลิตร ยี่ห้อ Boeco, Germany 
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    ขนาด 100-1000 ไมโครลิตร  ยี่ห้อ Boeco, Germany 

    ขนาด 1-5 มิลลิลิตร  ยี่ห้อ eppendorf  

    ขนาด 1-10 มิลลิลิตร  ยี่ห้อ socorex 

 - ตะเกียงแอลกอฮอร์ 

 - เข็มเข่ียเชื้อ (Loop) 

 - กรวยกรอง 

 - โถดูดความชื้น 

 - ตะแกรงขนาด 500 ไมครอน 

 - ถ้วยกระเบ้ืองเคลือบหรือฟรอยด์ 

 - เครื่องวัดค่า pH และค่า EC (Electric Conductivity) ยี่ห้อ EUTECH Instruments   

รุ่น cyberscan PC 300 ประเทศสิงคโปร์ 

 - Vortex mixer   รุ่น G – 560E 

 - ตู้บ่มเชื้อแบบควบคุมอุณหภูมิ  (Incubator)  ยี่ห้อ Scientific  รุ่น  Series  2000 

 - เครื่องชั่ง 2 ตําแหน่ง ยี่ห้อ SHIMADZU 

 - เครื่องชั่ง (Balance)  รุ่น HP 0021-45 

 - เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ  (Shaking incubator)  รุ่น  VS – 8480SPN 

 - เครื่องเขย่า (shaker) ยี่ห้อ wise shake รุ่น SRH-2D  ประเทศเกาหลี 

 - หม้อนึ่งความดันไอน้ํา  (Autoclave)  ยี่ห้อ Yamato รุ่น S 300 

 - ตู้เข่ียเชื้อ (Lamina air flow) รุ่น CTL 101 

 - เครื่องวิเคราะห์น้ําหนักแห้ง (Moisture analyzer) ยี่ห้อ AND MX-50 รุ่น SHS inside 

super ประเทศญ่ีปุ่น 

 - Hot plate stirrer รุ่น HTS – 1003 

 - ตู้อบลมร้อน (Hot air oven) ยี่ห้อ memmert  รุ่น  UNB 

- เครื่องนับจํานวนโคโลนี (Colony counter) รุ่น 8502-2092 
- เครื่องวัดความเป็นกรด - ด่าง (pH meter) รุ่น  1539931  

 - Magnetic stirrer 
 - เครื่อง UV/vis Spectrophotometer รุ่น UV-1800 
 - เตาเผา (muffle furnace) ยี่ห้อ Lenton Thermal Designs ประเทศอังกฤษ 
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3.2.2 อุปกรณ์ท่ีใช้ทดลองระดับแปลงทดลอง 

 - กระถางปลูกหญ้าขนาด 1.5 ป๊ีบ 

 - สายยางขนาด 1 นิ้ว 

 - ถังพลาสติกมีฝาปิดขนาด 20 ลิตร สําหรับเตรียมสารละลายธาตุอาหาร 

 - เครื่องวัด EC (Electrical Conductivity Meter) ยี่ห้อ EUTECH 

 - เครื่องวัด pH ยี่ห้อ EUTECH 

 - เครื่องพ่นยา สําหรับพ่นปุ๋ยนม 

 - ไม้บรรทัดสําหรับเก็บผลการทดลองหรือตลับเมตร 

 - ไม้พาย (ผสมธาตุอาหาร) 

3.3 วิธีการ 

3.3.1 คัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์ท่ีมีศักยภาพในการย่อยไขมันและโปรตีนในน้ํานมดิบ 

 คัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ท่ีมีประสิทธิภาพจากคลังเก็บเชื้อจุลินทรีย์ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยจุลินทรีย์ท่ีใช้ในการทดลองหมักน้ํานมดิบคุณภาพตํ่าของ อสค. คัดเลือกจาก

กลุ่มจุลินทรีย์ท่ีมีศักยภาพในการย่อยสลายไขมัน โปรตีนในน้ํานมดิบ และยังมีคุณสมบัติในการผลิตเอมไซม์

หลายชนิด เช่น Lipase, Amylase, Protease และอ่ืนๆ รวมท้ังผลิต   กรดอะมิโนท่ีจําเป็นสําหรับพืชเพ่ือใช้

ในการเจริญเติบโต ซ่ึงได้จากจุลินทรีย์กลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพ 5 ชนิด ดังนี้ 

รหัส TISTR374 : Pediococcus pentosaceus 

รหัส TISTR783 : Pediococus acidilactici 

รหัส TISTR1045 : Bacillus amyloliquefaciens 

รหัส TISTR5105 : Pichia farinosa 

เชื้อธรรมชาติ (แยกจากอาหารหมักดอง (พืช, สัตว์))   

วิธีการเตรียมเช้ือจุลินทรีย์ 
ข้ันตอนท่ี 1 การเข่ียเชื้อบนอาหารเลี้ยงเชื้อ (streak plate) 

 รหัส TISTR374 : Pediococcus pentosaceus  บนอาหาร MRSA + 1%CaCO3 

  รหัส TISTR783 : Pediococus acidilactici    บนอาหาร MRSA + 1%CaCO3 

  รหัส TISTR1045 : Bacillus amyloliquefaciens บนอาหาร NA 

  รหัส TISTR5105 : Pichia farinosa  บนอาหาร YMA 

เชื้อธรรมชาติ (แยกจากอาหารหมักดอง (พืช, สัตว์)) บนอาหาร MRS 
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นําไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 37oC ยกเว้นเชื้อจุลินทรีย์รหัส TISTR5105 : Pichia farinosa  นําไปบ่มท่ีอุณหภูมิ  

30oC เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 

ข้ันตอนท่ี 2 การทําหัวเชื้อ  
 ใช้เข็มเข่ีย (Loop) เข่ียเชื้อท่ีได้ลงอาหารเลี้ยงเชื้อดังกล่าวท่ีนึ่งฆ่าเชื้อท่ีอุณหภูมิ 121oC นาน 15 นาที 
ไว้แล้วปริมาตร 10 มิลลิลิตรจํานวน 1 flash ต่อเชื้อจุลินทรีย์ ดังนี้ 

 รหัส TISTR374 : Pediococcus pentosaceus  บนอาหาร MRS 

  รหัส TISTR783 : Pediococus acidilactici บนอาหาร MRS 

  รหัส TISTR1045 : Bacillus amyloliquefaciens บนอาหาร NB 

  รหัส TISTR5105 : Pichia farinosa บนอาหาร YMB 

เชื้อธรรมชาติ (แยกจากอาหารหมักดอง (พืช, สัตว์)) บนอาหาร MRS 

นําไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 37oC ยกเว้นเชื้อจุลินทรีย์รหัส TISTR5105 : Pichia farinosa นําไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 30oC 

โดยเลี้ยงบนเครื่องเขย่า (shaker) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 

 นําหัวเชื้อเริ่มต้นท่ีเลี้ยงได้ เทลงอาหารเลี้ยงเชื้อดังกล่าวข้างต้นซ่ึงนึ่งฆ่าเชื้อท่ีอุณหภูมิ 121oC นาน  
15 นาที ไว้แล้วปริมาตร 1 ลิตรจํานวน 1 flask (1 เชื้อ) โดยเลี้ยงบนเครื่องเขย่า (shaker) เป็นเวลา 24 
ชั่วโมง เป็นการขยายเชื้อจุลินทรีย์ 

ข้ันตอนท่ี 3 นับจํานวนโคโลนี (cfu/ml) 
นําเชื้อจากท่ีได้จาก ข้ันตอนท่ี 2 มานับจํานวนโคโลนีด้วยวิธีการ drop plate โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1. ทําการ Dilute ต้ังแต่  10-1  ถึง  10-7  ของตัวอย่างท้ัง 5  โดยใส่ Appendrof (รหัส TISTR374 : 
Pediococcus pentosaceus, รหัส TISTR783 : Pediococus acidilactici, รหัส TISTR1045 : Bacillus 
amyloliquefaciens, รหัส TISTR5105 : Pichia farinosa, เชื้อธรรมชาติแยกจากอาหารหมักดอง (พืช, 
สัตว์) และผสมรวมโดย Vortex mixer    

2. นําตัวอย่างท่ี Dilution 10-4 ถึง 10-7 มา drop plate โดยใช้ไมโครปิเปตดูดตัวอย่างละ             
20 ไมโครลิตร หยดบนอาหารเลี้ยงเชื้อ บ่มท่ีอุณหภูมิ 37oC เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 

3. ทําการนับโคโลนีโดยเครื่องนับจํานวนโคโลนี และนําจํานวนโคโลนีท่ีได้คํานวนสูตรดังนี้ 

 สูตรการคํานวณจํานวนแบคทีเรีย (cfu/ml) 

 

  

  

จํานวนแบคทีเรีย (cfu/ml) = จํานวนโคโลนีต่อจาน (ค่าเฉลี่ย)  x  Dilution  factor 
          ปริมาตรของตัวอย่างท่ีใส่ลงในจานอาหาร 
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 ซ่ึง  Dilution    factor  = 1 / Dilution 

 โดย       ค่าการเจือจาง  (Dilution)   =    ปริมาตรท่ีเติมลงไป 

                        ปริมาตรรวมท้ังหมด 

หมายเหตุ สังเกตดูความขุ่นของอาหาร แล้วนับจํานวนโคโลนีต้องให้ได้ประมาณ 108  เซลล์ ข้ึนไป จึงถือว่าเชื้อ
มีปริมาณมากเพียงพอ (Active) 

 ข้ันตอนท่ี 4 การทําเชื้อผงพร้อมใช้ 
 1. ชั่งแป้งข้าวเจ้าด้วยเครื่องชั่ง 2 ตําแหน่ง ปริมาณ 25 กรัม ใส่ถุงพลาสติกขนาด 3X5 นิ้ว และนําไป
นึ่งฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งความดันไอน้ําท่ีอุณหภูมิ 121oC นาน 15 นาที แล้วนําไปอบในตู้อบลมร้อน            
(hot air oven) นานประมาณ 24 ชั่วโมงเพ่ือให้แป้งแห้งสนิท 
 2. ทําการป่ันเหวี่ยงเชื้อจุลินทรีย์ท่ีเลี้ยงได้ในข้ันตอนท่ี 2 ด้วยเครื่องป่ันเหวี่ยงความเร็วสูงและเทส่วน
ใสท้ิงจะได้ตะกอนเชลล์ของเชื้อจุลินทรีย์ 
 3. ใช้ไมโครปิเปตดูดตะกอนเซลล์ท่ีได้ ใส่ลงในแป้งข้าวเจ้าท่ีเตรียมไว้ เชื้อจุลินทรีย์ละ 1 มิลลิลิตร 
(ดังนั้น มี 5 เชื้อจุลินทรีย์ก็เท่ากับ 5 มิลลิลิตร) ใส่ลงในถุงแป้ง และคลุกผสมให้เข้ากับเนื้อแป้งปริมาณ 25 กรัม 

4. ผนึกปากถุงเชื้อผงด้วยเครื่องผนึกสูญญากาศ และเก็บเข้าตู้เย็น 4oC  

5. อัตราการใช้คือเชื้อแป้ง 1 ถุง (25 กรัม) ต่อน้ํานม 3 ลิตร 

หมายเหตุ ทําการตรวจสอบประสิทธิภาพของเชื้อผงโดยนําไปเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อและนํามา spread plate

ทุก 4 สัปดาห์ 

3.3.2 การหมักนม 

 เตรียมหัวเชื้อเริ่มต้นโดยเทเชื้อผงจํานวน 1 ถุง (25 กรัม) ในน้ํานมท่ีรับมาจาก อสค. จํานวน 3 ลิตร 

และต้ังไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง 1-2 วัน จึงนําหัวเชื้อเริ่มต้นเทลงในน้ํานมของ อสค. 300 ลิตร และต้ังไว้ท่ี

อุณหภูมิห้อง 1-2 วัน ถ้าต้องการเพ่ิมปริมาณการหมักให้มากกว่า 300 ลิตร ก็นําเชื้อ 300 ลิตรเทลงในน้ํานม 

3000 ลิตรต่อไป 

 ข้อกําหนดและหลักการปฏิบัติในกระบวนการผลิตน้ํานมหมักตามสูตร วว. 

1. หลังจากใส่เชื้อจุลินทรีย์ลงไป 1 สัปดาห์ ทําการคนถังหมักทุกสัปดาห์จนครบ 60 วัน 

2. เชื้อผง (เชื้อจุลินทรีย์ 5 ชนิด) ควรผลิตและใช้ให้หมดภายในครั้งเดียว 

3. เชื้อท่ีใช้ทดสอบประสิทธิภาพท้ัง 5ชนิด เหมาะสมสําหรับอัตราการผลิตท่ีระดับ 1,500 ลิตรต่อ

ภาชนะหมักเท่านั้น (เพ่ือรักษาระดับความร้อนท่ีเกิดข้ึนหลังการหมัก 30-40oC) 
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4. ถ้าจะขยายขนาดการผลิตให้มากข้ึนจําเป็นต้องต่อหัวเชื้อจุลินทรีย์เพ่ือให้เพียงพอต่อการผลิตแต่ละ

ครั้งแต่จะเกิดปัญหาในเรื่องของความร้อนจากการหมักท่ีตามมา อาจจะทําให้การหมักไม่มีประสิทธิภาพ

เท่าท่ีควร หลังจากหมักน้ํานมครบ 60 วัน นําส่วนของน้ํานมด้านบนถังหมักผสมสูตรการทดลองต่อไป 

5.   วัดค่าการนําไฟฟ้า (Electric Conductivity, EC) และค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

6.   ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ผลน้ํานมหมัก  

3.3.3 ทดลองหญ้าอาหารสัตว์ 

 ปุ๋ยนมหมัก สูตรท่ี 1 “ปุ๋ยนมอินทรีย์ (organic)” คือส่วนของน้ํานมด้านบนถังหมัก 100%  

 ปุ๋ยนมหมัก สูตรท่ี 2 “ปุ๋ยนมเสริมเคมี (organic chemical)” คือส่วนของน้ํานมด้านบนถังหมัก 

100% ผสมกับสูตร 

สารละลายธาตุอาหารพืช ประกอบด้วย  

 stock A  ได้แก่  - ส่วนของน้ํานมหมัก        10 ลิตร 

    - แคลเซียมไนเตรท (15-0-0)    1,150  กรัม 

    - ลิเบรล เหล็ก-ดีพี (Fe-DTPA 7%)     30  กรัม 

    - ลิเบรล เหล็ก-โล (Fe-EDTA 13.2%)     30  กรัม 

  stock B   ได้แก่ - ส่วนของน้ํานมหมัก        10  ลิตร 

    - โปแตสเซียมไนเตรท (13-0-46)    700  กรัม 

   - แมกนีเซียมซัลเฟต     500  กรัม 

   - โมโนโปแตสเซียมฟอสเฟต (0-52-34)   150  กรัม 

   - โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต (12-60-0)   100  กรัม 

   - นิค-สเปรย์       50  กรัม 

   - ลิเบรล แมงกานีส (Mn-ETDA 13%)    10 กรัม 

   - โซเดียมโมลิบเดท (Mo 39.5%)       1 กรัม 

   - นิเกลซัลเฟต (Ni 22.3%)         0.5  กรัม 

 อัตราส่วนผสม 

 ปุ๋ยนมหมัก สูตรท่ี 1 “ปุ๋ยนมอินทรีย์ (organic)” 1 ลิตรผสมน้ํา 50 ลิตร 

 ปุ๋ยนมหมัก สูตรท่ี 2 “ปุ๋ยนมเสริมเคมี (organic chemical)” 2 ลิตร ประกอบด้วย stock A  1 ลิตร 

และ stock B 1ลิตร ผสมน้ํา 100 ลิตร  
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แผนการทดลองในระดับกระถางทดลองและแปลงทดลอง 

 ทดสอบอัตราการพ่นนมหมัก สูตรท่ี 1 “ปุ๋ยนมอินทรีย์ (organic)” 

  ทรีตเมนต์ท่ี 1 Control  

  ทรีตเมนต์ท่ี 2 อัตราการฉีดพ่น 80 ลิตรต่อไร่ 

  ทรีตเมนต์ท่ี 3 อัตราการฉีดพ่น 90 ลิตรต่อไร่ 

  ทรีตเมนต์ท่ี 4 อัตราการฉีดพ่น 100 ลิตรต่อไร่ 

 ทดสอบอัตราการพ่นนมหมัก สูตรท่ี 2 “ปุ๋ยนมเสริมเคมี (organic chemical)” 

  ทรีตเมนต์ท่ี 5 อัตราการฉีดพ่น 80 ลิตรต่อไร่ 

  ทรีตเมนต์ท่ี 6 อัตราการฉีดพ่น 90 ลิตรต่อไร่ 

  ทรีตเมนต์ท่ี 7 อัตราการฉีดพ่น 100 ลิตรต่อไร่ 

การทดลองท่ี 1 ทดลองระดับกระถาง 

 วิธีการทดลอง 

 1. นําต้นพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วงจาก อสค. มาตัดใบออกให้มีขนาด  25 เซนติเมตร วัดจากโคนต้นถึง

ปลายใบท่ีตัด (ความยาวไม่รวมขนาดของรากหญ้ากินนีสีม่วง) 

 2. ปลูกในกระถางขนาด 1.5 ป๊ีบ โดยมีวัสดุปลูกคือ ขุยมะพร้าว, แกลบ, peatmose, ทราย และปุ๋ย

คอก (อัตรา 1:1:1:1:1) ปลูกจํานวน 1 ต้นต่อกระถาง 

 3. ดูแลและรดน้ําให้ต้นหญ้ากินนีสีม่วงเจริญเติบโตและแตกใบใหม่  

 4. ตัดต้นหญ้าให้มีขนาดความสูง 30 เซนติเมตร (วัดจากโคนต้นถึงปลายใบท่ีตัด) หลังจากนั้น 1
สัปดาห์ เม่ือใบใหม่เกิดข้ึนเริ่มฉีดพ่นตามแผนการทดลอง โดยพ่นทุกๆ 7 วัน และเก็บผลการทดลองจนครบ
ระยะเวลา 45 วัน วางแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design ; 
RCBD) โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 7 ทรีตเมนต์ ทรีตเมนต์ละ 8 ซํ้า  

การทดลองท่ี 2 ระดับแปลงทดลอง 

 วิธีการทดลอง 

 1. ตัดต้นหญ้ากินนีสีม่วงในแปลงให้มีความสูงของตอหญ้า 30 เซนติเมตร จนมีใบใหม่ครบ 1 สัปดาห์ 

 2. วัดและทําเครื่องหมายแบ่งทรีตเมนต์แปลงทดลองหญ้าอาหารสัตว์ของ อสค. ขนาด 50 x 12 เมตร  

จํานวน 7 แปลง 
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 3. ทําการฉีดพ่นปุ๋ยนมท้ัง 2 สูตรตามแผนการทดลองข้างต้น วางแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อก
สมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design ; RCBD) โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 7 ทรีตเมนต์   
ทรีตเมนต์ละ 20 ซํ้า 

การเก็บผลการทดลอง 
 1. เก็บผลการทดลองและวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรม SPSS  

  - วัดความสูงของหญ้ากินนีสีม่วง (เซนติเมตร) 

  - วัดความกว้างทรงพุ่มของหญ้ากินนีสีม่วง (เซนติเมตร) 

  - นับจํานวนหน่อท่ีแตกแขนงของหญ้ากินนีสีม่วง (หน่อ) 

  - น้ําหนักสดของหญ้ากินนีสีม่วง (กรัม) 

  - น้ําหนักแห้งของหญ้ากินนีสีม่วง (กรัม) 

 2. นําตัวอย่างวิเคราะห์ผลการทดลอง 

     2.1 การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนท่ีละลายได้ (soluble protein) โดยวิธีการของ Lowry และ 

คณะ (1951) 

  สารเคมีท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 

1) สารละลาย A : คอปเปอร์ซัลเฟต (CuSO4.5H2O) ความเข้มข้นร้อยละ 1 (น้ําหนักต่อ
ปริมาตร) 

2) สารละลาย B : โซเดียมโพแทสเซียมทาร์เทรต (Potassium sodium tartate.4H2O) ความ
เข้มข้นร้อยละ 1 (น้ําหนักต่อปริมาตร) 

3) สารละลาย C : โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.1 โมลาร์ 
ความเข้มข้นร้อยละ 2 (น้ําหนักต่อปริมาตร) 

4) Folin-ciocalteu reagent 

  วิธีการวิเคราะห์ 

1) เตรียมสารละลาย WS1 และ WS2 ใหม่ทุกครั้งก่อนใช้ โดย 
  WS1 คือ สารละลายผสมของสารละลาย A : B : C ในอัตราส่วน  1 : 1 : 98 โดยปริมาตร 

  WS2 คือ สารละลาย Folin-ciocalteu reagent เจือจางกับน้ํากลั่นในอัตราส่วน 1 : 1    

โดยปริมาตร 

2) เติมสารละลายตัวอย่างท่ีมีความเข้มข้นในช่วงท่ีเหมาะสม (5-100 ไมโครกรัม) ปริมาตร    
0.2 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลอง 

3) เติมสารละลาย WS1 ปริมาตร 2.1 มิลลิลิตร ป่ันผสมแล้วต้ังท้ิงไว้เป็นเวลา 10 นาที 
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4) เติมสารละลาย WS2 ปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร ป่ันผสมทันทีแล้วต้ังท้ิงไว้เป็นเวลา 30 นาที 
5) นําสารละลายท่ีได้มาวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 750 นาโนเมตร ส่วน Blank 

วิเคราะห์ด้วยวิธีการเดียวกันแต่ใช้น้ํากลั่นแทนสารละลายตัวอย่าง แล้วทําการเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน
โปรตีน 

 การเตรียมกราฟมาตรฐานโปรตีน (BSA) 

1) ละลายโบวินซีรัมอัลบูมิน (Bovine serum albumin : BSA) 0.1 กรัม ปรับปริมาตรด้วยน้ํา
กลั่นให้ได้ปริมาตร 10 มิลลิลิตร จะได้สารละลายท่ีเป็น stock solution มีความเข้มข้น 1,000 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร 

2) เจือจางสารละลายโบวินซีรัมอัลบูมิน (stock solution) ให้ได้ความเข้มข้น 0, 50, 100, 150, 
200, 250, 300, 350 และ 400 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร โดยนํา stock solution ปริมาตร 0, 0.5, 1.0, 1.5, 
2.0, 2.5, 3.0, 3.5 และ 4.0 มิลลิลิตร ตามลําดับ มาปรับปริมาตรของแต่ละหลอดให้ได้ 10 มิลลิลิตร ด้วยน้ํา
กลั่น 

3) วิเคราะห์ปริมาณโปรตีนของแต่ละความเข้มข้นดังวิธีท่ีกล่าวมาข้างต้น 
4) นํา ข้อมูล ท่ี ไ ด้ เ ขียนกราฟมาตรฐานระหว่ าง ค่าการดูดกลืนแสง ท่ีความยาวคลื่ น               

750 นาโนเมตร (OD750) กับความเข้มข้นของโบวินซีรัมอัลบูมิน 
 

  การคํานวณ 

  ปริมาณโปรตีน (ไมโครกรัม/มิลลิลิตร)   = OD750 x อัตราการเจือจาง 

                            ค่าความชันของกราฟมาตรฐาน 

 

      2.2 วิเคราะห์หาปริมาณใยอาหารโดยใช้วิธีการสกัดด้วยกรด-ด่าง (AOAC, 2000) 

  1. นําถ้วยกระเบ้ืองเคลือบหรือฟรอยด์อบในตู้อบ 105 องศาเซลเซียส นาน 1 ชั่วโมงแล้ว

นํามาใส่ในโถดูดความชื้นและชั่งน้ําหนัก 

  2. ชั่งตัวอย่างท่ีผ่านการสกัดไขมันออกและนํามาใส่ในบีกเกอร์สําหรับวิเคราะห์ใยอาหาร (S) 

  3. เติมกรดซัลฟิวริก ความเข้มข้นร้อยละ 1.25 ปริมาตร 200 มิลลิลิตร 

  4. วางบีกเกอร์ลงบนอุปกรณ์ให้ความร้อน (Hot plate stirrer) ต้มให้เดือดนาน 30 นาที 

  5. กรองตัวอย่างขณะร้อนผ่านตะแกรงขนาด 500 ไมครอน ล้างด้วยน้ําจนกระท่ังน้ําล้างหมด

ความเป็นกรด (ทดสอบโดยใช้กระดาษลิปมัส)  
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  6. ถ่ายกากท่ีได้ในบีกเกอร์ใบเดิม แล้วเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 1.25 

ปริมาตร 200 มิลลิลิตร 

  7.  วางบีกเกอร์ลงบนอุปกรณ์ให้ความร้อน (Hot plate stirrer) ต้มให้เดือดนาน 30 นาที 

  8.  กรองตัวอย่างขณะร้อนผ่านตะแกรงขนาด 500 ไมครอน ล้างด้วยน้ําจนกระท่ังน้ําล้าง

หมดความเป็นกรด (ทดสอบโดยใช้กระดาษลิปมัส) 

  9.  ล้างด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ปริมาณ 10 มิลลิลิตร 

  10. นําส่วนท่ีเป็นกากใยอาหารใส่ในถ้วยกระเบ้ืองเคลือบหรือฟรอยด์และอบในตู้อบ 105 

องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมงแล้วนํามาใส่ในโถดูดความชื้น 

  11. ชั่งน้ําหนักซํ้าจนกระท่ังได้ผลต่างของน้ําหนักท่ีชั่ง 2 ครั้งติดต่อกันไม่เกิน 1-3 มิลลิกรัม 

(W1) 

  12. เผาตัวอย่างท่ีชั่งแล้วท่ีอุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ท้ิงให้

เย็นและชั่งน้ําหนักเถ้า (W2) 

  13. คํานวณหาปริมาณใยอาหารตามสูตรดังนี้ 

   

  

 

   เม่ือ W1 คือ น้ําหนักแห้งของกาก  

    W2 คือ น้ําหนักเถ้า 

    S   คือ น้ําหนักตัวอย่างเริ่มต้น      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% ปริมาณใยอาหาร   = 
(W1- W2) x 100 
        S 
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บทท่ี 4 

ผลการทดลอง 

 

4.1 คัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์ท่ีมีศักยภาพในการย่อยไขมันและโปรตีนในน้ํานมดิบ 

รหัส TISTR374 : Pediococcus pentosaceus 

     

 

 

รหัส TISTR783 : Pediococus acidilactici 

     

 

 

บนอาหาร MRS + 1%CaCO3 แกรมบวก : ส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ อาหาร MRS 1.1 x108 

บนอาหาร MRS + 1%CaCO3 แกรมบวก   : ส่องภายใต้กล้องจลุทรรศน์   อาหาร MRS 1.0 x 108 
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รหัส TISTR1045 : Bacillus amyloliquefaciens 

     

 

รหัส TISTR5105 : Pichia farinosa 

     

 

เช้ือธรรมชาติ (แยกจากอาหารหมักดอง (พืช, สัตว์))  

บนอาหาร NA แกรมบวก   : สอ่งภายใต้กล้องจลุทรรศน์   อาหาร NB 5.9 x 107 

บนอาหาร YMA ส่องภายใต้กล้องจลุทรรศน์   อาหาร YMB 3.3 x 108 

บนอาหาร MRS  อาหาร MRS 6.7 x 107 
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ภาพท่ี 2 หัวเชื้อผงจุลินทรีย์ 

  

 ขนาดบรรจุ 25 กรัม ประกอบไปด้วยเชื้อจุลินทรีย์ดังกล่าวข้างต้น และเก็บเข้าตู้เย็น 4 ºC 

อัตราการใช้ : หัวเชื้อแป้ง 1 ถุง ต่อน้ํานม 3 ลิตร  

สามารถเก็บไว้ได้นาน 2-3 เดือน 

 

 

 ภาพท่ี 3 กราฟแสดงจํานวนเชื้อจุลินทรีย์ในหัวเชื้อผงหลังจากเก็บไว้ในตู้เย็น 4 ºC 
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 ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนเชื้อจุลินทรีย์ในหัวเชื้อจุลินทรีย์หลังจากเก็บไว้ในตู้เย็น 4 ºC 

 

 จากผลการนับจํานวนเชื้อจุลินทรีย์ในหัวเชื้อผงหลังจากเก็บไว้ในตู้เย็น 4 ºC พบว่า จํานวน

เชื้อจุลินทรีย์ลดลงเม่ือเก็บไว้เป็นระยะเวลาท่ีนานข้ึน โดยเม่ือเก็บนาน 1-3 เดือน จํานวนจุลินทรีย์ลดลงอยู่

ในช่วง 5.60 x 106  ถึง 2.01 x 107   cfu/ml และเม่ือเก็บไว้นาน 4 เดือน จํานวนโคโลนีของเชื้อจุลินทรีย์มี

จํานวนน้อยลงดังตาราง ดังนั้นเพ่ือประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรีย์ ควรเก็บหัวเชื้อผงไว้ในตู้เย็น 4ºC นาน 2-3 

เดือน หลังจากนั้นจํานวนเชื้อจุลินทรีย์จะลดลงเรื่อยๆ 

 

4.2 น้ํานมหมักโดยใช้หัวเช้ือผงจุลินทรีย์ 

 ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉลี่ยความเป็นกรด-ด่าง (pH) และค่าสัมประสิทธิ์การนําไฟฟ้า               

(Electric Conductivity ; EC) 

ค่าท่ีวัด สูตรท่ี 1 “Organics” สูตรท่ี 2 “organic chemical” 

pH 6.37 5.34 

EC 3.45 7.68 

 หมายเหตุ  อัตราส่วนผสม 
   - ปุ๋ยนมหมัก สูตรท่ี 1 “organic” 1 ลิตรผสมน้ํา 50 ลิตร 
   - ปุ๋ยนมหมัก สูตรท่ี 2 “organic chemical” 2 ลิตร ประกอบด้วย   stock A      
1 ลิตร และ stock B 1ลิตร ผสมน้ํา 100 ลิตร 

 

ครั้งท่ี 

 

ว/ด/ป 

จํานวนเช้ือจุลินทรีย์ (cfu/ml) 

TISTR374 TISTR783 TISTR1045 TISTR5105 เช้ือธรรมชาติ 

1 07/05/57 1.01 x 108 9.8 x 107 5.50 x 107 2.80 x 108 6.00 x 107 

2 09/06/57 8.70 x 107 5.34 x 107 3.88 x 107 9.23 x 107 1.83 x 107 

3 10/07/57 2.01 x 107 9.20 x 106 7.40 x 106 5.60 x 106 8.21 x 106 

4 07/08/57 4.50 x 106 1.45 x 106 5.00 x 105 2.50 x 106 1.50 x 105 
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ภาพท่ี 4 แสดงตัวอย่างน้ํานมหมักท่ีส่งวิเคราะห์ 

       รายละเอียด 

 ตัวอย่างท่ี 1 น้ํานมหมัก (น้ํานม + พด.6 + กากน้ําตาล 5%) 

 ตัวอย่างท่ี 2 น้ํานมหมัก (น้ํานม + หัวเชื้อผงจุลินทรีย์) 

 ตัวอย่างท่ี 3 น้ํานมหมัก (น้ํานม + หัวเชื้อผงจุลินทรีย์ + กากน้ําตาล 5% หมัก 21 วัน) 

 ตัวอย่างท่ี 4 น้ํานมหมัก (น้ํานมหมักสูตรของ อสค.) 

 ตัวอย่างท่ี 5 น้ํานมหมัก (น้ํานม + หัวเชื้อผงจุลินทรีย์ + กากน้ําตาล 5% หมัก 60 วัน) 

 

 จากการวิเคราะห์น้ํานมหมักสูตรต่างๆ ท้ัง 5 ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของสถาบัน

ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบว่า ปริมาณของ

ค่าท่ีวิเคราะห์ได้เช่น แคลเซียม, ไนโตรเจน, แมกนีเซียม, ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียม ปริมาณของธาตุอาหาร

ท่ีได้จากการวิเคราะห์ผลมีความแตกต่างกัน โดยในส่วนของธาตุโปแตสเซียมและแคลเซียม สูตรการผลิตของ 

อสค. ตัวอย่างท่ี 4 มีปริมาณธาตุมากท่ีสุดแตกต่างจากตัวอย่างน้ํานมหมักชนิดอ่ืนๆ ท้ังนี้เนื่องมาจากอัตราการ

ใช้กากน้ําตาลในกระบวนการหมักท่ีมากส่งผลถึงปริมาณโปแตสเซียมและแคลเซียมท่ีสูงข้ึน โดยในตัวอย่างของ

ธาตุอาหารอ่ืนๆ ท้ัง 5 ชนิด พบว่าตัวอย่างท่ี 5 เป็นตัวอย่างการหมักนมโดยใช้กรรมวิธีและเชื้อจุลินทรีย์ของ 

วว. พบว่ามีปริมาณธาตุอาหารสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกับในทุกๆ กรรมวิธี ดังแสดงไว้ในภาพท่ี 5 และตารางท่ี 5 
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ภาพท่ี 5 กราฟแสดงค่าการวิเคราะห์ผลธาตุอาหารต่างๆ ในน้ํานมหมัก 

 

 

ตารางท่ี 5 แสดงค่าการวิเคราะห์ผลธาตุอาหารต่างๆ ในน้ํานมหมัก 

 
รายการวิเคราะห์ 

ผลการวิเคราะห์ 

ตัวอย่าง1 ตัวอย่าง2 ตัวอย่าง3 ตัวอย่าง4 ตัวอย่าง5 

Calcium (Ca), mg/100g 141.2 110.03 139.46 226.04 152.38 

Nitrogen (Na), % 0.09 0.1 0.11 0.22 0.43 

Magnesium (Mg), mg/100g 25.71 10.29 26.24 83.6 35.75 

Phosphorus (P), mg/100g 59.44 60.94 60.54 61.45 77.62 

Potassium (K), mg/100g 260.44 165.26 265 502.04 270.62 

Total Heavy Metal As Lead, mg/kg <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 

Reducing Sugar, g/100g ND ND ND ND ND 
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ภาพท่ี 6 แสดงกากตะกอนนมอบแห้ง 

 จากการวิเคราะห์ตัวอย่างตะกอนนมอบแห้งพบว่า ปริมาณ Total calories, คาร์โบไฮเดรต,      

ไขมันรวม, Calories from Fat, โปรตีน, ความชื้น และเถ้า พบว่ากากตะกอนนมของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ตัวอย่างท่ี 5) มีคุณค่าทางโภชนาการท่ีแตกต่างกัน โดยในส่วนของโปรตีน

เท่ากับ 33.49 เปอร์เซ็นต์ ส่วนรายละเอียดโภชนะอ่ืนๆ ตามท่ีแสดงไวใ้นภาพท่ี 7 และตารางท่ี 6 

 

ภาพท่ี 7 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ตัวอย่างตะกอนนม 
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    ตารางท่ี 6 แสดงผลการวิเคราะห์ตัวอย่างตะกอนนม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 ผลการทดสอบการเจริญเติบโตของหญ้ากินนีสีม่วง 

ระดับกระถาง 

 1. ความสูงหญ้ากินนีสีม่วง  

 การเจริญเติบโตของหญ้ากินนีสีม่วงด้านความสูงของทรงพุ่ม ครั้งท่ี (สัปดาห์) 1-5 ในระดับกระถาง

ทดลองปุ๋ยนมสูตรอินทรีย์ พบว่าผลการทดลองในทรีตเมนต์ท่ี 3 และ 4 (อัตราส่วนการใช้ 90 และ 100 ลิตร

ต่อไร่) มีอัตราการเจริญเติบโตด้านความสูงของต้นมากท่ีสุดในทุกสัปดาห์ โดยทรีตเมนต์ท่ี 3 มีความสูงของทรง

พุ่มเฉลี่ยอยู่ท่ี 19.30, 80.80, 108.40, 139.90 และ 167.50 เซนติเมตร ส่วนใน ทรีตเมนต์ท่ี 4 มีความสูงเฉลี่ย

ท่ี 50.10, 82.10, 112.50, 144.60 และ 170.50 เซนติเมตร ตามลําดับ โดยในส่วนของทรีตเมนต์ท่ี 3 และ 4 

เม่ือวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่าท้ัง 2 ทรีตเมนต์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ส่วนทรีตเมนต์ท่ี 2 และ 3 เม่ือ

วิเคราะห์ผลมีความแตกต่างกันทางสถิติโดยมีค่าเฉลี่ยของความสูงน้อยท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับทุกทรีตเมนต์ 

ส่วนในทรีตเมนต์ท่ี 1 มีความสูงเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ 40.20, 67.40, 95.20, 122.70 และ 150.20 เซนติเมตร 

ตามลําดับ  

 ส่วนในการทดลองปุ๋ยนมสูตรเสริมเคมี ในระดับกระถางทดลอง ทรีตเมนต์ท่ี 5 มีความสูงเฉลี่ยของ

ทรงพุ่มตํ่าท่ีสุดท่ี 55.00, 86.00, 115.70, 146.10 และ 176.50 เซนติเมตร โดยสัปดาห์สุดท้ายครั้งท่ี 5 เม่ือ

วิเคราะห์ผลทางสถิติพบความแตกต่างทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกับทรีตเมนต์ ท่ี 6 และ 7 มีค่าเฉลี่ยความสูง

รายการวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ 

Ash, % 6.21 

Moisture, % 10.19 

Protein, % 33.49 (n=6.38) (Kjeldahl) 

Calories from Fat, Kcal/100g 232.74 

Total Fat, % 25.86 

Carbohydrate, % 24.25 

Total Calories, Kcal/100g 463.7 

Total Heavy Metal As Lead, mg/kg <1.00 



 

41 

 

ของต้นสูงท่ีสุดท่ี 55.50, 91.30, 127.00, 156.80 และ 190.60 เซนติเมตร ส่วนในทรีตเมนต์ท่ี 7 มีความสูง

มากท่ีสุดในการทดลองคือ 59.40, 93.30, 130.60, 159.70 และ 192.70 เซนติเมตร ตามลําดับ ดังแสดงใน

ภาพท่ี 8 และตารางท่ี 7 

 

ภาพท่ี 8 กราฟแสดงความสูงหญ้ากินนีสีม่วง (เซนติเมตร) 

ตารางท่ี 7 แสดงความสูงหญ้ากินนีสีม่วง (เซนติเมตร) 

ทรีตเมนต์ 
(อัตราการใช้) 

สัปดาห์ท่ีฉีดพ่น (ครั้ง) 
1 2 3 4 5 

 CV.  CV.  CV.  CV.  CV. 
1  (Control) 40.20d 10.70 67.40e 11.00 95.20e 9.20 122.70c 9.00 150.20e 6.80 
2  (80 ลิตร/ไร่) 45.30c 8.00 78.40d 9.30 103.30d 4.20 130.10c 8.10 161.00d 3.20 
3  (90 ลิตร/ไร่) 19.30bc 12.70 80.80cd 4.80 108.40cd 8.30 139.90b 7.10 167.50c 3.40 
4  (100 ลิตร/ไร่) 50.10b 9.00 82.10cd 6.30 112.50bc 5.70 144.60b 8.60 170.50c 3.60 
5  (80 ลิตร/ไร่) 55.00a 6.90 86.00bc 10.70 115.70b 7.10 146.10b 4.30 176.50c 7.90 
6  (90 ลิตร/ไร่) 55.50a 9.60 91.30ab 8.90 127.00a 6.40 156.80a 3.90 190.60b 2.20 
7  (100 ลิตร/ไร่) 59.40a 10.40 93.30a 7.00 130.60a 3.70 159.70a 4.60 192.70a 2.90 

F-Test **  **  **  **  **  
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 2. ความกว้างทรงพุ่มหญ้ากินนีสีม่วง  

 การเจริญเติบโตของหญ้ากินนีสีม่วงด้านความกว้างของทรงพุ่ม (สัปดาห์) 1-5 ทดสอบในระดับ

กระถางทดลอง ปุ๋ยนมสูตรอินทรีย์ พบว่าผลการทดลองในทรีตเมนต์ท่ี 3 และ 4 มีความกว้างของทรงพุ่มเฉลี่ย

มากท่ีสุดท่ี 31.40, 53.10, 70.90, 86.70 และ 98.00 เซนติเมตร ส่วนในทรีตเมนต์ท่ี 4 มีความกว้างทรงพุ่มท่ี 

40.20, 65.30, 80.40, 99.40 และ 110.60 เซนติเมตร การทดลองท้ัง 4 ทรีตเมนต์มาวิเคราะห์ผลทางสถิติ

พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติท้ัง 2 ทรีตเมนต์ โดยในทรีตเมนต์ท่ี 4 มีความกว้างเฉลี่ยมากท่ีสุด ส่วนใน 

ทรีตเมนต์ท่ี 2 และ 1 (Control และ 80 ลิตร/ไร่) มีความกว้างของทรงพุ่มเฉลี่ยรองลงมาท่ี 28.40, 

45.40,65.80, 84.60 และ 95.20 เซนติเมตร และทรีตเมนต์ท่ี 1 มีความกว้างเท่ากับ 25.60, 42.20, 58.80, 

80.30 และ 90.00 เซนติเมตร ตามลําดับ ส่วนในการทดลองปุ๋ยนมสูตรเสริมเคมีในระดับกระถางทดลองพบว่า 

ทรีตเมนต์ท่ี 6-7 อัตราฉีดพ่นท่ี 90-100 ลิตร/ไร่ มีอัตราการเจริญเติบโตด้านความกว้างของทรงพุ่มมากท่ีสุด

เม่ือเปรียบเทียบกับทุกๆ ทรีตเมนต์ โดยมีความกว้างของทรงพุ่ม 45.70, 67.10, 86.50 107.10 และ 115.90 

เซนติเมตร และทรีตเมนต์ท่ี 7 มีความกว้างเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 49.20, 69.9., 95.20, 112.30 และ 135.20 

เซนติเมตร ตามลําดับ เม่ือนําข้อมูลมาวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ ส่วนในทรีตเมนต์

ท่ี 6 และ 7 ไม่มีความแตกต่างกัน และในทรีตเมนต์ท่ี 5 อัตราฉีดพ่น 80 ลิตร/ไร่ มีค่าเฉลี่ยความกว้างของทรง

พุ่มน้อยท่ีสุดเม่ือเทียบกับแต่ละทรีตเมนต์ ดังแสดงในภาพท่ี 9 และตารางท่ี 8 

 
ภาพท่ี 9 กราฟแสดงความกว้างทรงพุ่มหญ้ากินนีสีม่วง (เซนติเมตร) 
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ตารางท่ี 8 แสดงความกว้างทรงพุ่มหญ้ากินนีสีม่วง (เซนติเมตร) 

ทรีตเมนต์ 
(อัตราการใช้) 

สัปดาห์ท่ีฉีดพ่น (ครั้ง) 
1 2 3 4 5 

 CV.  CV.  CV.  CV.  CV. 
1  (Control) 25.60d 13.00 42.20c 7.90 58.80e 12.90 80.30e 4.10 90.0d 7.80 
2  (80 ลิตร/ไร่) 28.40dc 16.10 45.40bc 6.60 65.80d 7.60 84.60de 5.70 95.20cd 6.40 
3  (90 ลิตร/ไร่) 31.40c 9.00 53.10b 7.30 70.90d 9.30 86.70d 4.40 98.00c 10.50 
4  (100 ลิตร/ไร่) 40.20b 13.40 65.30a 10.10 80.40c 7.30 99.40c 6.80 110.60b 7.10 
5  (80 ลิตร/ไร่) 42.00b 9.30 65.80a 5.90 81.50bc 9.70 100.60c 3.50 111.00b 6.40 
6  (90 ลิตร/ไร่) 45.70a 8.40 67.10a 4.50 86.50b 6.10 107.10b 3.20 115.90b 4.20 
7  (100 ลิตร/ไร่) 49.20a 8.10 69.90a 31.60 95.20a 5.80 112.30a 8.50 135.20a 2.80 

F-Test *  **  *  *  *  
  

 3. จํานวนหน่อหญ้ากินนีสีม่วง 

 จากผลการทดลองจํานวนหน่อของหญ้ากินนีสีม่วง (หน่อ) มีอัตราการเจริญแตกต่างกันในแต่ละทรีต

เมนต์ จากการทดลองในระดับกระถางซ่ึงใช้ปุ๋ยนมอินทรีย์พบว่า ทรีตเมนต์ท่ี 4 มีจํานวนหน่อเฉลี่ยสูงท่ีสุดท่ี 

9.00, 19.20, 25.40, 28.60 และ 30.70 หน่อ และในทรีตเมนต์ท่ี 3 มีค่าเฉลี่ยหน่อท่ี 8.00, 15.10, 21.90, 

25.20 และ 26.30 หน่อ ตามลําดับ เม่ือนําค่าเฉลี่ยของจํานวนหน่อมาวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่ามีความ

แตกต่างกันทางสถิติ โดยในทรีตเมนต์ท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดได้แก่ ทรีตเมนต์ท่ี 2  และ 1 โดยมีค่าเฉลี่ยของหน่อ

เท่ากับ 6.00, 12.80, 19.60, 22.40 และ 23.40 หน่อ และทรีตเมนต์ท่ี 1 มีค่าเฉลี่ยท่ี 4.00, 10.90, 17.80, 

19.70 และ 21.70 หน่อ โดยในทรีตเมนต์ท่ี 1 มีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดเม่ือนําผลค่าเฉลี่ยมาวิเคราะห์ผลทางสถิติ 

พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติในแต่ละทรีตเมนต์  

 ส่วนในการทดลองโดยใช้ปุ๋ยนมเสริมเคมีทรีตเมนต์ท่ี 7 มีค่าเฉลี่ยจํานวนหน่อสูงท่ีสุด รองลงมาได้แก่ 

ทรีตเมนต์ท่ี 6 และ 5 ส่วนในทรีตเมนต์ท่ี 7 มีค่าเฉลี่ยจํานวนหน่อสูงท่ีสุด รองลงมาได้แก่ทรีตเมนต์ท่ี 6 และ 5 

โดยในทรีตเมนต์ท่ี 7 มีค่าเฉลี่ยจํานวนหน่อ 13.60, 25.60,29.80, 33.30 และ 34.10 หน่อ ตามลําดับ และ

ในทรีตเมนต์ท่ี 6 มีจํานวนหน่อท่ี 10.40, 21.10, 27.50, 30.10 และ 31.20 หน่อ   ทรีตเมนต์ท่ี 5 มีค่าเฉลี่ย

จํานวนหน่อน้อยท่ีสุดท่ี 9.30, 19.90, 25.60, 29.00 และ 30.70 หน่อ ตามลําดับ เม่ือนําค่าเฉลี่ยมาวิเคราะห์

ผลทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ ดังแสดงในภาพท่ี 10 และตารางท่ี 9 
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ภาพท่ี 10 กราฟแสดงจํานวนหน่อของหญ้ากินนีสีม่วง (หน่อ) 

 

 ตารางท่ี 9 แสดงจํานวนหน่อของหญ้ากินนีสีม่วง (หน่อ) 

ทรีตเมนต์ 
(อัตราการใช้) 

สัปดาห์ท่ีฉีดพ่น (ครั้ง) 
1 2 3 4 5 

 CV.  CV.  CV.  CV.  CV. 
1  (Control) 4.00e 20.40 10.90d 24.30 17.80f 12.10 19.70e 5.90 21.70d 7.20 
2  (80 ลิตร/ไร่) 6.00de 34.20 12.80d 16.40 19.60e 7.30 22.40d 12.80 23.40d 13.70 
3  (90 ลิตร/ไร่) 8.00cd 28.30 15.10c 15.40 21.90d 10.20 25.20c 8.10 26.30c 10.30 
4  (100 ลิตร/ไร่) 9.00bc 36.30 19.20b 8.10 25.40c 5.30 28.60b 8.30 30.70b 8.00 
5  (80 ลิตร/ไร่) 9.30bc 20.30 19.90b 11.00 25.60c 6.40 29.00b 6.10 30.70b 5.10 
6  (90 ลิตร/ไร่) 10.40b 23.20 21.10b 13.10 27.50b 4.60 30.10b 8.20 31.20b 3.90 
7  (100 ลิตร/ไร่) 13.60a 25.00 25.60a 10.80 29.80a 7.90 33.30a 4.70 34.10a 6.10 

F-Test *  *  *  *  *  
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 4. น้ําหนักสดและน้ําหนักแห้งของหญ้ากินนีสีม่วง 

 จากการทดลองน้ําหนักสดและน้ําหนักแห้งของหญ้ากินนีสีม่วง ตลอดระยะเวลา 5 สัปดาห์ ผลการ

วิเคราะห์ผลทางสถิติแต่ละทรีตเมนต์มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ ในส่วนของการทดลองใน

ระดับกระถางท่ีใช้ปุ๋ยนมอินทรีย์ พบว่าในทรีตเมนต์ท่ี 4 (อัตราการพ่น 100 ลิตร/ไร่) มีค่าเฉลี่ยน้ําหนักสดและ

น้ําหนักแห้งมากท่ีสุดท่ี 1700 และ 280 กรัม ส่วนทรีตเมนต์ท่ี 3 และ 2 (อัตราการพ่น 90 และ 80 ลิตร/ไร่) มี

ค่าเฉลี่ยน้ําหนักสดและน้ําหนักแห้งรองลงมาท่ี 1650 และ 1600 กรัม ส่วนน้ําหนักแห้งมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 260 

และ 220 กรัม ตามลําดับ โดยในส่วนของทรีตเมนต์ท่ี 1 (Control) มีค่าเฉลี่ยน้ําหนักสดและน้ําหนักแห้งน้อย

ท่ีสุดท่ี 1350 และ 200 กรัม 

 ส่วนของการทดลองระดับกระถางโดยใช้ปุ๋ยนมเสริมเคมี พบว่าทรีตเมนต์ท่ี 7 อัตราการพ่น 100    

ลิตร/ไร่ มีค่าเฉลี่ยของน้ําหนักสดและน้ําหนักแห้งมากท่ีสุดท่ี 2200 และ 370 กรัม ซ่ึงมากกว่าทุกทรีตเมนต์ 

ในทรีตเมนต์ท่ี 6 และ 5 (อัตรา 90 และ 80 ลิตร/ไร่) มีค่าเฉลี่ยน้ําหนักสดและน้ําหนักแห้งรองลงมาคือ 

น้ําหนักสดเท่ากับ 1900 และ 1800 กรัม, น้ําหนักแห้งเท่ากับ 350 และ 300 กรัม ตามลําดับ โดยในทรีต

เมนต์ท่ี 5 มีค่าเฉลี่ยน้ําหนักสดและน้ําหนักแห้งน้อยท่ีสุด เม่ือนําข้อมูลน้ําหนักสดและน้ําหนักแห้งมาวิเคราะห์

ผลทางสถิติ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังแสดงไวใ้นภาพท่ี 11 ตารางท่ี 10 

 

ภาพท่ี 11 กราฟแสดงน้ําหนักสด (กรัม) และน้ําหนักแห้ง (กรัม) ของหญ้ากินนีสีม่วง 
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                ตารางท่ี  10 แสดงน้ําหนักสด (กรัม) และน้ําหนักแห้ง (กรัม) ของหญ้ากินนีสีม่วง 

ทรีตเมนต์ 
(อัตราการใช้) 

น้ําหนักสด (กรัม) น้ําหนักแห้ง (กรัม) 

 CV.  CV. 
1  (Control) 1350d 16.91 200d 8.81 
2  (80 ลิตร/ไร่) 1600c 15.93 220d 10.92 
3  (90 ลิตร/ไร่) 1650c 11.15 260c 8.88 
4  (100 ลิตร/ไร่) 1700bc 9.09 280bc 10.10 
5  (80 ลิตร/ไร่) 1800bc 12.00 300b 7.69 
6  (90 ลิตร/ไร่) 1900b 12.65 350a 9.33 
7  (100 ลิตร/ไร่) 2200a 12.85 370a 7.85 

F-Test **  **  
 

ระดับแปลงทดลอง 

 1. ความสูงต้นหญ้ากินนีสีม่วง 

ผลการทดลองระดับแปลงทดลอง การใช้ปุ๋ยนมอินทรีย์ตลอดระยะเวลา 5 สัปดาห์พบว่า ความสูงของ

หญ้ากินนีสีม่วงในทรีตเมนต์ท่ี 4 (อัตราส่วน100ลิตร/ไร่) มีค่าเฉลี่ยความสูงของต้นมากท่ีสุดท่ี 56.00, 78.50, 

108.90, 139.48, และ 153.68, เซนติเมตร  ส่วนในทรีตเมนต์ท่ี 3 มีค่าเฉลี่ยรองลงมาท่ี 54.20, 74.30, 

98.55, 122.85, และ 148.49 เซนติเมตร ตามลําดับ และในทรีตเมนต์ท่ี 2 มีค่าเฉลี่ยท่ี 52.00, 70.90, 94.65, 

118.42, และ 138.68 เซนติเมตร  โดยในทรีตเมนต์ท่ี 1 control มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด เม่ือนําค่าเฉลี่ยท่ีได้จาก

การทดลองวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่าแต่ละทรีตเมนต์มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

       ส่วนผลการทดลองด้านความสูงของหญ้ากินนีสีม่วงท่ีปลูกโดยใช้ปุ๋ยนมเสริมเคมีพบว่า ค่าเฉลี่ยความสูง

ของต้นมีความแตกต่างกัน โดยในทรีตเมนต์ท่ี 7 (อัตราส่วน100ลิตร/ไร่) มีผลด้านความสูงมากท่ีสุดท่ี 72.10, 

95.60, 117.40, 139.40, และ 163.30 เซนติเมตร โดยในทรีตเมนต์ท่ี 6 และ 5 มีค่าเฉลี่ยความสูงรองลงมาท่ี 

69.60, 87.60, 111.20, 134.60, และ 162.40 เซนติเมตร ตามลําดับ ส่วนทรีตเมนต์ท่ี 5 มีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดท่ี 

61.00, 78.80, 103.10, 128.50, และ 145.30 เซนติเมตร ค่าเฉลี่ยความสูงเม่ือนําผลวิเคราะห์พบว่ามีความ

แตกต่างกันทางสถิติในทุกทรีตเมนต์ โดยในทรีตเมนต์ท่ี 6 และ 7 ไม่แตกต่างกัน โดยความสูงจากการทดลอง
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พบว่าหญ้ากินนีสีม่วงมีการตอบสนองต่ออัตราการใช้ปุ๋ยนม 2 สูตร ท่ีแตกต่างกัน ดังแสดงในภาพท่ี 12 และ

ตารางท่ี 11 

 
ภาพท่ี 12 กราฟแสดงความสูงหญ้ากินนีสีม่วง (เซนติเมตร) 

 

ตารางท่ี 11  แสดงความสูงหญ้ากินนีสีม่วง (เซนติเมตร) 

ทรีตเมนต์ 
(อัตราการใช้) 

สัปดาห์ท่ีฉีดพ่น (ครั้ง) 
1 2 3 4 5 

 CV.  CV.  CV.  CV.  CV. 
1  (Control) 49.60c 16.43 60.20e 15.07 77.60d 12.43 95.01e 13.37 119.54e 19.45 
2  (80 ลิตร/ไร่) 52.00c 12.39 70.90d 8.04 94.65c 28.52 118.42d 10.49 138.68d 17.66 
3  (90 ลิตร/ไร่) 54.20bc 15.03 74.30cd 9.47 98.55bc 27.78 122.85d 11.69 148.49c 19.99 
4  (100 ลิตร/ไร่) 56.00bc 8.54 78.50c 5.67 108.90abc 10.94 139.48c 14.06 153.68c 17.32 
5  (80 ลิตร/ไร่) 61.00b 9.68 78.80c 5.17 103.10abc 16.50 128.50b 15.40 145.30b 18.35 
6  (90 ลิตร/ไร่) 69.60a 12.36 87.60b 10.28 111.20ab 15.90 134.60a 15.39 162.40a 13.89 
7  (100 ลิตร/ไร่) 72.10a 12.49 95.60a 17.09 117.40a 13.31 139.40a 14.19 163.30a 12.63 

F-Test **  **  **  *  *  
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 2. ความกว้างทรงพุ่มหญ้ากินนีสีม่วง  

 ผลการทดลองระดับแปลงทดลอง การใช้ปุ๋ยนมอินทรีย์ตลอดระยะเวลา 5 สัปดาห์พบว่าความกว้าง

ของหญ้ากินนีสีม่วงในทรีตเมนต์ท่ี 3 และ 4 (อัตราส่วน90-100ลิตร/ไร่) ความกว้างของทรงพุ่มมากท่ีสุด โดย 

ทรีตเมนต์ท่ี 4 มีค่าเฉลี่ย 100.70, 120.10, 132.50, 145.02, และ 147.65 เซนติเมตร ส่วนในทรีตเมนต์ท่ี 3 

มีค่าเฉลี่ยความกว้างรองลงมาท่ี 80.10, 104.50, 113.60, 122.64, และ 139.50 เซนติเมตร ตามลําดับ ส่วน 

ทรีตเมนต์ท่ี 2 และ 1 มีค่าเฉลี่ยความกว้างของทรงพุ่มน้อยท่ีสุดท่ี 79.50, 89.20, 98.40, 107.44, และ 

137.66 เซนติเมตร และในทรีตเมนต์ท่ี 1 มีค่าเฉลี่ยความกว้าง 78.50, 85.90, 95.25, 104.64, และ 130.37 

เซนติเมตร เม่ือนําผลการทดลองวิเคราะห์ผลทางสถิติ พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ 

     การเจริญเติบโตทางด้านความกว้างของทรงพุ่มในการใช้ปุ๋ยนมเสริมเคมีพบว่าใน ทรีตเมนต์ท่ี 7 

(อัตราการใช้ 100 ลิตร/ไร่) มีค่าเฉลี่ยความกว้างทรงพุ่มมากท่ีสุด 127.90, 135.90, 137.70, 139.30, และ 

143.30 เซนติเมตร โดยในส่วนทรีตเมนต์ท่ี 6 และ 5 มีค่าเฉลี่ยความกว้างรองลงมา โดยทรีตเมนต์ท่ี 6 มี

ค่าเฉลี่ย 114.60, 133.70, 134.70, 135.70, และ 140.60 เซนติเมตรตามลําดับ ค่าเฉลี่ยความกว้างทรีตเมนต์

ท่ี 5 มีค่าเฉลี่ยความกว้างทรงพุ่มตํ่าท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับทุกทรีตเมนต์ ค่าเฉลี่ยท่ีได้เม่ือนํามาวิเคราะห์ผล

ทางสถิติพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยในสัปดาห์ท่ี 1-4 มีค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตท่ี

แตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังแสดงภาพท่ี 13 และตารางท่ี 12 

 

ภาพท่ี 13 กราฟแสดงความกว้างทรงพุ่มหญ้ากินนีสีม่วง (เซนติเมตร) 
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ตารางท่ี 12 แสดงความกว้างทรงพุ่มหญ้ากินนีสีม่วง (เซนติเมตร) 

ทรีตเมนต์ 
(อัตราการใช้) 

สัปดาห์ท่ีฉีดพ่น (ครั้ง) 
1 2 3 4 5 

 CV.  CV.  CV.  CV.  CV. 
1  (Control) 78.50d 13.25 85.90d 8.09 95.25d 14.05 104.64d 12.94 130.37d 13.79 
2  (80 ลิตร/ไร่) 79.50d 12.19 89.20d 10.80 98.40d 15.78 107.44d 10.30 137.66bc 14.25 
3  (90 ลิตร/ไร่) 80.10d 16.08 104.50c 15.78 113.60c 10.63 122.64c 18.66 139.50bc 17.32 
4  (100 ลิตร/ไร่) 100.70c 15.50 120.10b 17.87 132.50b 16.09 145.02c 12.64 147.65a 16.35 
5  (80 ลิตร/ไร่) 102.10c 10.52 123.20b 18.65 125.50ab 19.66 127.70b 14.55 136.30c 10.04 
6  (90 ลิตร/ไร่) 114.60b 10.21 133.70a 17.66 134.70a 12.75 135.70ab 14.49 140.60ab 14.28 
7  (100 ลิตร/ไร่) 127.90a 16.44 135.90a 18.42 137.70a 13.76 139.30a 14.59 143.30a 17.81 

F-Test **  **  **  **  *  
 

 3. จํานวนหน่อของหญ้ากินนีสีม่วง  

ผลการทดลองในส่วนของจํานวนหน่อหญ้ากินนีสีม่วง ท่ีทดสอบในแปลงทดลองโดยใช้ปุ๋ยนมสูตร

อินทรีย์ พบว่าในทรีตเมนต์ท่ี 4 และ 3 มีค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตทางการแตกหน่อสูงกว่าในทุกๆ ทรีตเมนต์ 

โดยมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดในทรีตเมนต์ท่ี 4 คือ 69.60, 83.50, 88.60, 88.80 และ 89.10 หน่อ ส่วนทรีตเมนต์ท่ี 3 

มีค่าเฉลี่ย 66.11, 74.70, 82.50, 83.10 และ 85.80 หน่อ รองลงมาตามลําดับ เม่ือนําค่าเฉลี่ยมาวิเคราะห์ทาง

สถิติพบว่าท้ัง 2 ทรีตเมนต์ไม่มีความแตกต่างกันแต่เม่ือนําทุกๆ ทรีตเมนต์มาวิเคราะห์ผลทางสถิติพบความ

แตกต่างทางสถิติในทุกๆ สัปดาห์  โดยในทรีตเมนต์ท่ี 1 control มีค่าเฉลี่ยจํานวนหน่อน้อยท่ีสุดเท่ากับ 

55.30, 65.00, 74.60, 76.20 และ 77.10 หน่อ ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าทุกๆ ทรีตเมนต์ 

ส่วนผลการทดลองการใช้ปุ๋ยนมเสริมเคมีพบว่า ทรีตเมนต์ท่ี 7 มีค่าเฉลี่ยจํานวนหน่อสูงกว่าในทุกๆ 

ทรีตเมนต์ โดยทรีตเมนต์ท่ี 7 มีค่าเฉลี่ยอยู่ ท่ี 107.10, 120.20, 128.70, 131.40 และ 132.50 หน่อ       

ส่วนทรีตเมนต์ท่ีมีค่าเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ ทรีตเมนต์ท่ี 6 มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 91.80, 110.10, 117.70, 120.00 

และ 125.00 หน่อ ส่วนทรีตเมนต์ท่ี 5 มีจํานวนหน่อน้อยท่ีสุดท่ี 88.20, 103.57, 110.60, 112.50 และ 

113.10 หน่อ ตามลําดับ เม่ือนําข้อมูลมาวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ ดังแสดงใน

ภาพท่ี 14 และตารางท่ี 13 
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ภาพท่ี 14 กราฟแสดงจํานวนหน่อของหญ้ากินนีสีม่วง (หน่อ) 

 

ตารางท่ี 13 แสดงจํานวนหน่อของหญ้ากินนีสีม่วง (หน่อ) 

ทรีตเมนต์ 
(อัตราการใช้) 

สัปดาห์ท่ีฉีดพ่น (ครั้ง) 
1 2 3 4 5 

 CV.  CV.  CV.  CV.  CV. 
1  (Control) 55.30d 30.22 65.00e 17.91 74.60f 9.48 76.20d 18.59 77.10e 18.91 
2  (80 ลิตร/ไร่) 65.00cd 32.72 72.10de 19.58 77.50ef 12.25 78.00d 12.01 79.10de 11.88 
3  (90 ลิตร/ไร่) 66.10cd 18.35 74.70d 17.75 82.50cd 11.47 83.10bc 18.25 85.80bc 11.04 
4  (100 ลิตร/ไร่) 69.60c 19.03 83.50c 17.46 88.60d 10.11 88.80c 16.73 89.10c 9.76 
5  (80 ลิตร/ไร่) 88.20b 13.29 103.57b 16.95 110.60c 15.84 112.50b 12.48 113.10b 11.47 
6  (90 ลิตร/ไร่) 91.80b 16.26 110.10b 16.51 117.70b 16.16 120.00b 18.64 125.00a 16.51 
7  (100 ลิตร/ไร่) 107.10a 14.56 120.20a 16.15 128.70a 14.39 131.40a 15.67 132.50a 17.14 

F-Test **  **  *  **  *  
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 4. น้ําหนักสด และน้ําหนักแห้งของหญ้ากินนีสีม่วง 

 จากการเก็บผลการทดลองน้ําหนักสดและน้ําหนักแห้งของหญ้ากินนีสีม่วงในการทดลองใช้ปุ๋ยนม

อินทรีย์แต่ละสัปดาห์มีความแตกต่างกันโดยในทรีตเมนต์ 4 มีค่าเฉลี่ยน้ําหนักสดและน้ําหนักแห้งมากท่ีสุดท่ี 

4,290 และ 600 กรัม ส่วนทรีตเมนต์ท่ี 3 และ 2 มีค่าเฉลี่ยน้ําหนักสดและน้ําหนักแห้งรองลงมา 4,260 และ 

520 กรัม โดยทรีตเมนต์ท่ี 1 (Control) มีค่าเฉลี่ยน้ําหนักสดและน้ําหนักแห้งน้อยท่ีสุด 3,670 และ 320 กรัม 

ตามลําดับ โดยเม่ือนําข้อมูลมาวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่าทุกทรีตเมนต์มีความแตกต่างกันทางสถิติ  

 ส่วนผลการทดลองค่าเฉลี่ยน้ําหนักสดและน้ําหนักแห้ง การทดลองท่ีใช้ปุ๋ยนมเสริมเคมี ทรีตเมนต์ท่ี 7 

อัตราการใช้ 100 ลิตร/ไร่ มีค่าเฉลี่ยน้ําหนักสดมากท่ีสุดท่ี 6,360 และน้ําหนักแห้ง 900 กรัม รองลงมาได้แก่ 

ทรีตเมนต์ท่ี 6 และ 5 (อัตราการใช้ 90 และ 80 ลิตร/ไร่) มีค่าเฉลี่ยของน้ําหนักสดท่ี 5,200 และ 5,130 กรัม 

และน้ําหนักแห้งเฉลี่ยท่ี 880 และ 760 กรัม ตามลําดับ ค่าเฉลี่ยของน้ําหนักสดและน้ําหนักแห้งเม่ือวิเคราะห์

ผลทางสถิติพบว่าทุกๆ ทรีตเมนต์มีความแตกต่างกันทางสถิติ ดังแสดงในภาพท่ี 15 และตารางท่ี 14 

 

 

ภาพท่ี 15 กราฟแสดงน้ําหนักสด (กรัม) และน้ําหนักแห้ง (กรัม) ของหญ้ากินนีสีม่วง 
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ตารางท่ี 14 แสดงน้ําหนักสด (กรัม) และน้ําหนักแห้ง (กรัม) ของหญ้ากินนีสีม่วง 

ทรีตเมนต์ 
(อัตราการใช้) 

น้ําหนักสด (กรัม) น้ําหนักแห้ง (กรัม) 

 CV.  CV. 
1  (Control) 3670d 13.35 320f 11.69 
2  (80 ลิตร/ไร่) 4160c 16.32 460e 8.26 
3  (90 ลิตร/ไร่) 4260c 7.91 520d 8.30 
4  (100 ลิตร/ไร่) 4290c 8.25 600c 8.53 
5  (80 ลิตร/ไร่) 5130b 8.61 760b 8.61 
6  (90 ลิตร/ไร่) 5200b 8.00 880a 10.90 
7  (100 ลิตร/ไร่) 6360a 11.24 900a 10.42 

F-Test *  *  
 

4.4 วิเคราะห์ผลทางโภชนะของหญ้ากินนีสีม่วง 

 4.4.1 การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนท่ีละลายได้ (soluble protein) โดยวิธีการของ Lowry และคณะ 

(1951) 

 ผลการวิเคราะห์โปรตีนของหญ้ากินนีสีม่วงโดยวิธีการของ Lowry และคณะ (1951) พบว่าในระดับ

กระถางทดลองการใช้ปุ๋ยนมอินทรีย์ ทรีตเมนต์ท่ี 4 มีค่าวิเคราะห์ของโปรตีนอยู่ท่ี 6.8359 เปอร์เซ็นต์ 

รองลงมาคือทรีตเมนต์ท่ี 3 มีปริมาณโปรตีน 6.2938 เปอร์เซ็นต์ และทรีตเมนต์ท่ี 2 มีปริมาณโปรตีน 5.6210 

เปอร์เซ็นต์ และทรีตเมนต์ท่ี 1 (Control) มีปริมาณโปรตีนตํ่าสุดท่ี 5.5495 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการทดลองปุ๋ยนม

เสริมเคมีพบว่า ทรีตเมนต์ท่ี 7 มีปริมาณโปรตีนเท่ากับ 8.5930 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาได้แก่ทรีตเมนต์ท่ี 6       

มีปริมาณโปรตีน 8.4012 เปอร์เซ็นต์ และในทรีตเมนต์ท่ี 5 มีปริมาณโปรตีน 7.7339 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ 

 ส่วนการทดลองระดับแปลงทดลองท่ีใช้ปุ๋ยนมอินทรีย์ พบว่าทรีตเมนต์ท่ี 4 มีปริมาณโปรตีนเท่ากับ 

6.8082 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือทรีตเมนต์ท่ี 3 มีปริมาณโปรตีน 6.5388 เปอร์เซ็นต์ และทรีตเมนต์ท่ี 2       

มีปริมาณโปรตีน 6.2938 เปอร์เซ็นต์ ส่วนในทรีตเมนต์ท่ี 1 (Control) มีปริมาณโปรตีนตํ่าสุดท่ี 5.6220 

เปอร์เซ็นต์ การใช้สูตรปุ๋ยนมเสริมเคมี พบว่า ในทรีตเมนต์ท่ี 7 มีปริมาณโปรตีนสูงท่ีสุดท่ี 8.4936 เปอร์เซ็นต์ 

รองลงมาได้แก่ทรีตเมนต์ท่ี 6 และ 5 มีปริมาณโปรตีนท่ี 8.4012 และ 7.4492 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ โดยเม่ือ
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เปรียบเทียบข้อมูลพ้ืนฐานพบว่าการทดลองท่ีใช้ปุ๋ยนมเสริมเคมีกับระบบการปลูกหญ้ากินนีสีม่วงมีการ

ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยในทุกๆ กรณี ดังแสดงในภาพท่ี 16 และตารางท่ี 15 

 

  

ภาพท่ี 16 แสดงเปอร์เซ็นต์ปริมาณโปรตีน 

 

   ตารางท่ี 15 แสดงเปอร์เซ็นต์ปริมาณโปรตีน 

ทรีตเมนต์ 
(อัตราการใช้) 

ปริมาณโปรตีน (%) 

กระถาง แปลง 

1  (Control) 5.5495 5.6220 
2  (80 ลิตร/ไร่) 5.6210 6.2938 
3  (90 ลิตร/ไร่) 6.2938 6.5388 
4  (100 ลิตร/ไร่) 6.8359 6.8082 
5  (80 ลิตร/ไร่) 7.7339 7.4492 
6  (90 ลิตร/ไร่) 8.4012 8.4012 
7  (100 ลิตร/ไร่) 8.5930 8.4936 
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 4.4.2 วิเคราะห์ปริมาณใยอาหารโดยใช้วิธีการสกัดด้วยกรด-ด่าง  (AOAC, 2000) 

  จากการวิเคราะห์ผลห้องปฏิบัติการพบว่า การทดลองในระดับกระถางท่ีใช้ปุ๋ยนมอินทรีย์ทรีตเมนต์ท่ี 

4 อัตราการใช้ 100 ลิตร/ไร่ มีเปอร์เซ็นต์เส้นใยอาหารสูงท่ีสุดท่ี 5.18 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาได้แก่ทรีตเมนต์ท่ี 3 

และทรีตเมนต์ท่ี 2 มีปริมาณเส้นใยอาหารท่ี 5.17 และ 5.08  เปอร์เซ็นต์ โดยในทรีตเมนต์ท่ี 1 (Control) มี

ปริมาณใยอาหารน้อยท่ีสุด 4.75 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการทดลองการใช้ปุ๋ยนมเสริมเคมีพบว่า ทรีตเมนต์ท่ี 6 และ 

7 มีอัตรการใช้ปุ๋ย 90 และ 100 ลิตร/ไร่ มีปริมาณใยอาหารสูงท่ีสุด 5.24 และ 5.22 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ 

โดยในทรีตเมนต์ท่ี 5 มีปริมาณใยอาหารท่ี 5.19 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาตามลําดับ ส่วนการทดลองในระดับ

แปลงทดลองหญ้ากินนีสีม่วงท่ีมีการใช้ปุ๋ยนมเสริมเคมี พบว่าการใช้ปุ๋ยในทรีตเมนต์ท่ี 7  และ 6 มีปริมาณใย

อาหารมากท่ีสุด 5.38 และ 5.24 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาได้แก่ ทรีตเมนต์ท่ี 5 มีปริมาณใยอาหาร 5.20 

เปอร์เซ็นต์ ส่วนการใช้ปุ๋ยนมอินทรีย์พบว่า ทรีตเมนต์ท่ี 3 และ 4 มีปริมาณใยอาหารมากท่ีสุดท่ี 5.19 

เปอร์เซ็นต์ รองลงมาได้แก่ทรีตเมนต์ท่ี 2  มีปริมาณใยอาหาร 5.18 เปอร์เซ็นต์ ส่วนในทรีตเมนต์ท่ี 1 

(Control) มีปริมาณใยอาหารตํ่าท่ีสุดท่ี 4.84 เปอร์เซ็นต์ เม่ือเปรียบเทียบกับทุกๆ ทรีตเมนต์ ดังแสดงใน       

ภาพท่ี 17 และตารางท่ี 16 

 

 

ภาพท่ี 17 แสดงเปอร์เซ็นต์ปริมาณเส้นใยอาหาร   
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        ตารางท่ี 16 แสดงเปอร์เซ็นต์ปริมาณเส้นใยอาหาร 

ทรีตเมนต์ ปริมาณเส้นใยอาหาร (%) 

(อัตราการใช้) กระถาง แปลง 
1  (Control) 4.75 4.84 
2  (80 ลิตร/ไร่) 5.08 5.18 
3  (90 ลิตร/ไร่) 5.17 5.19 
4  (100 ลิตร/ไร่) 5.18 5.19 
5  (80 ลิตร/ไร่) 5.19 5.20 
6  (90 ลิตร/ไร่) 5.24 5.24 
7  (100 ลิตร/ไร่) 5.22 5.38 
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5. วิจารณ์ผลการทดลอง 
 

การทดลองในระดับกระถางและจากแปลงทดลองหญ้ากินนีสีม่วง กรรมวิธีการทดสอบโดยใช้ปุ๋ยนม

อินทรีย์และการใช้ปุ๋ยนมเสริมเคมี ผลการทดลองความสูง ความกว้างของทรงพุ่ม และจํานวนหน่อของหญ้า

กินนีสีม่วงมีการตอบสนองต่ออัตราการเจริญเติบโตของการใช้ปุ๋ยนมท้ัง 2  สูตร (สูตรปุ๋ยนมอินทรีย์และปุ๋ยนม

เสริมเคมี) โดยในทรีตเมนต์ท่ี 4, 3 และ 7, 6 มีอัตราการใช้ปุ๋ยท่ี 100 และ 90 ลิตร/ไร่ ผลการเจริญเติบโตของ

หญ้ากินนีสีม่วงมีผลตอบสนองต่อการเจริญเติบโตอย่างเห็นได้ชัด ปัจจัยการตอบสนองในการทดลองนี้ การใช้

ปุ๋ยซ่ึงมีปริมาณท่ีเหมาะสมกับช่วงระยะเวลาต่างๆ ส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโต จาก การศึกษาของ ผุสพร 

(2535)  การทดสอบอิทธิพลของอัตราการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนร่วมกับปุ๋ยชนิดต่างๆ และการตัดท่ีมีผลต่อการ

เจริญเติบโตของผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วงพบว่า  อิทธิพลของอัตราปุ๋ยไนโตรเจนและการ

ตัดท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของผลผลิต  และคุณภาพของหญ้ากินนีสีม่วง  การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 0, 60  

และ  120  กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี  ร่วมกับการตัด 3 แบบ  พบว่า  ปุ๋ยไนโตรเจนจะช่วยทําให้หญ้ากินนีมีการ

เจริญเติบโตทางลําต้นเพ่ิมข้ึนและช่วยเพ่ิมผลผลิตเมล็ดพันธุ์โดยมีการเพ่ิมจํานวนแขนงและกอ ซ่ึงการใช้ปุ๋ย

ปริมาณไนโตรเจนท่ีพืชใช้โดยได้จากปุ๋ยอินทรีย์ส่งผลต่อปริมาณการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชท่ีได้รับ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพพืชอาหารสัตว์ในแต่ละชนิด การใช้ธาตุอาหารและการดูแลรักษาอ่ืนๆทําให้พืช

อาหารสัตว์มีการตอบสนองต่อการให้ผลผลิต  การใช้กรรมวิธีในการตัดร่วมกับการให้ปุ๋ย  การดูแลรักษาอ่ืนๆท่ี

เหมาะสมส่งผลทําให้ผลผลิตพืชอาหารสัตว์เพ่ิมข้ึน 

ภัทราวรรณ (2540)  ศึกษาอิทธิพลของฤดูกาลและความสูงของการตัดต่อผลผลิตและองค์ประกอบ

ทางเคมีของหญ้าเนเปียร์ 5 พันธุ์  หญ้าเนเปียร์ธรรมดา  และเนเปียร์ทันกันชิมา  ให้ผลผลิตน้ําหนักแห้งมาก

ท่ีสุด  โดยหญ้าเนเปียร์ท้ัง 5 พันธุ์ให้ผลผลิตน้ําหนักแห้งสูงท่ีสุดในระหว่างฤดูร้อนและฤดูฝน  ส่วนในสภาพท่ีมี

การตัดหญ้าเนเปียร์ท่ีระดับต่างกัน  ให้ผลผลิตน้ําหนักแห้งไม่แตกต่างกัน  การไม่ตัดหญ้าเลยให้ผลผลิตน้ําหนัก

แห้งตํ่าสุด  สําหรับความเข้มข้นของธาตุไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  และโพแทสเซียม  มีค่าสูงสุดในช่วงฤดูฝนและ

ฤดูหนาว สอดคล้องกับงานวิจัยของสมปองและคณะ (2535)  ศึกษาอิทธิพลของการคลุกเชื้อไรโซเบียมและ

การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสต่อการเจริญเติบโตของถ่ัวเซนโตรซีมา  การคลุกเชื้อไรโซเบียมกับเมล็ดถ่ัวเซนโตรซีมา  

พบว่า  ปริมาณไนโตรเจนในถ่ัวเซนโตรซีมาสูงข้ึน  และการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสทําให้น้ําหนักแห้งของถ่ัวสูงกว่าเม่ือ

ไม่ได้ใส่ปุ๋ยสอดคล้องกับการทดลองของเพ็ญศรีและคณะ (2535)  พบว่าอิทธิพลของปุ๋ยและการให้น้ําท่ีมีผลต่อ

ผลผลิตของถ่ัวอัลฟัลฟ่าทําให้ปริมาณของผลผลิตถ่ัวอัลฟัลฟ่าเพ่ิมข้ึนกว่าปกติ 
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จากการทดลองและวิจัยในเรื่องของการเพ่ิมผลผลิตทางปริมาณและคุณภาพพืชอาหารสัตว์อย่าง

ต่อเนื่องเพ่ือเป็นการพัฒนาการจัดการแปลงหญ้าอาหารสัตว์และการจัดการฟาร์มปศุสัตว์ให้พัฒนายิ่งข้ึน 

การทดลองประสิทธิภาพในการเพ่ิมผลผลิตพืชอาหารสัตว์ส่วนมากแล้วจะมีการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นหลัก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งปุ๋ยเคมีท่ีกระตุ้นและเร่งการเจริญเติบโตของพืช  เช่น  ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  โปแตสเซียม  

ซ่ึงในปัจจุบันมีการใช้สารจากธรรมชาติ  เช่น  ปุ๋ยอินทรีย์น้ําหรือผง และสารสกัดอินทรีย์จากธรรมชาติเป็นท่ี

นิยมอย่างกว้างขวาง 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Cadisch et.al. (1993) ทดสอบผลของการใช้ฟอสฟอรัส 3 ระดับท่ี      

(5, 40, 75 กิโลกรัม) และโพแทสเซียม (0, 30, 60 กิโลกรัม) ท่ีมีผลต่อการตรึงไนโตรเจนและการเจริญเติบโต

ของถ่ัวลาย พบว่า เม่ือสภาพของพืชปลูกท่ีได้รับไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม พบว่าการท่ีถ่ัวลาย

ได้รับไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในอัตราท่ีมากข้ึนส่งผลต่อการเจริญเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้ต้อง

ข้ึนอยู่กับสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็นสําคัญท่ีจะตอบสนองต่อการเจริญเติบโต 

 จากการทดสอบการเจริญเติบโตข้างต้นเป็นการเจริญเติบโตทางด้านปริมาณผลผลิตของพืช ทําให้พืช

เจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้ปุ๋ยนมอินทรีย์และการใช้ปุ๋ยนมเสริมเคมี ส่งเสริมการ

เจริญเติบโตด้านความสูง, ความกว้าง และจํานวนหน่อของหญ้ากินนีสีม่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง

กับอัตราการใช้ท้ัง 2 การทดลอง ซ่ึงตรงกับคุณสมบัติของการใช้ปุ๋ยน้ําอินทรีย์ สารสกัดชีวภาพชนิดน้ํา เป็น

แหล่งสารอาหารสําหรับจุลินทรีย์ ซ่ึงประกอบด้วยโปรตีน และคาร์โบไฮเดรตสารสกัดชีวภาพชนิดน้ํา มีปริมาณ

ธาตุอาหารท่ีจําเป็นสําหรับพืชได้แก่ ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ธาตุอาหารรอง ได้แก่ แคลเซียม, 

แมกนีเซียมและกํามะถัน, ส่วนธาตุอาหารเสริม ได้แก่ เหล็ก, สังกะสี และทองแดง ถึงแม้ปริมาณธาตุอาหารท่ีมี

อยู่จะไม่สูงเท่ากับปุ๋ยเคมี แต่มีธาตุอาหารครบเกือบทุกธาตุ สารสกัดชีวภาพชนิดน้ํา มีองค์ประกอบหลัก คือ 

กรดอะมิโน ซ่ึงกรดเหล่านี้สามารถจับกับธาตุอาหาร แล้วดูดซึมเข้าสู่พืชได้ดีกว่าการใช้ปุ๋ยในรูปปุ๋ยเม็ด 

นอกจากนี้กรดอะมิโนและฮอร์โมนพืชยังส่งผลทําให้ความยาวช่อดอกและการแตกยอดใหม่เพ่ิมข้ึน หากใช้ใน

อัตราเข้มข้นก็จะทําหน้าท่ีเหมือนยาปราบศัตรูพืช สําหรับสารสกัดชนิดน้ํานี้สามารถจําแนกออกเป็น            

2 ประเภทใหญ่ๆ ตามลักษณะของเศษวัสดุเหลือใช้ท่ีนํามาผลิต ได้แก่ สารสกัดชีวภาพชนิดน้ําจากพืช และสาร

สกัดชีวภาพชนิดน้ําจากสัตว์ ซ่ึงมีวิธีการผลิตท่ีคล้ายคลึงกัน (สุภาพและคณะ, 2547) จากการเก็บผลการ

ทดลองจะสังเกตได้ว่าหญ้ากินนีสีม่วงตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยนมอินทรีย์ช้ากว่าการใช้ปุ๋ยนมสูตรเสริมเคมีท้ังนี้

เนื่องมาจากปริมาณธาตุอาหารท่ีมีอยู่แตกต่างกัน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปุ๋ยปลา, ปุ๋ยผัก,   

ปุ๋ยจากหอยเชอร์รี่ และปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือท้ิงต่างๆ เสริมให้กับพืชท่ีปลูกส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโต

ของผลผลิตของพืช และคุณภาพของผลผลิตท่ีสูงข้ึน (พงศ์เทพ, 2550) 
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 จากผลการทดลองทางด้านคุณค่าทางโภชนะของหญ้าอาหารสัตว์ท่ีวิเคราะห์ได้แก่ น้ําหนักสด, 

น้ําหนักแห้ง, ปริมาณโปรตีน และปริมาณเยื่อใยท่ีวิเคราะห์ได้ จากผลการทดลองแสดงให้เห็นถึงอัตราการใช้

ปุ๋ยนมสูตรอินทรีย์ในทรีตเมนต์ท่ี 4 , 3 และสูตรปุ๋ยนมเสริมเคมีทรีตเมนต์ท่ี 7 และ 6 มีคุณค่าทางโภชนะท่ีสูง

กว่าการทดลองอ่ืนๆ โดยการใช้ปุ๋ยนม 2 สูตร ฉีดพ่นในอัตรา 90-100 ลิตร/ไร่ ส่งผลให้หญ้ากินนีสีม่วงมีคุณค่า

ทางโภชนะเพ่ิมข้ึน ดังนั้นการศึกษาวิจัยและพัฒนาสารสกัดชีวภาพเพ่ือการผลิตพืชอาหารสัตว์สําหรับการเลี้ยง

โคนมเป็นการใช้สารสกัดชีวภาพท่ีมีประสิทธิภาพสูงเป็นการเพ่ิมผลผลิตท้ังปริมาณและคุณภาพพืชอาหารสัตว์ 

ท้ังเป็นแนวทางในการลดอัตราการใช้สารเคมีในการเลี้ยงสัตว์และเพ่ือเป็นการลดต้นทุนการผลิตและยังส่งเสริม

ให้โคนมมีสุขภาพดีให้ผลผลิตน้ํานมท้ังปริมาณและคุณภาพรวมท้ังลดปริมาณการใช้สารปฏิชีวนะและหลีกเลี่ยง

สารตกค้างในพืชอาหารสัตว์ลงได้ สอดคล้องกับพงศ์เทพ, มปพ. กล่าวว่าการใช้สารสกัดอินทรีย์ชนิดน้ําและปุ๋ย

อินทรีย์ในปริมาณหรืออัตราส่วนท่ีพอเหมาะส่งผลถึงการเจริญเติบโต ปริมาณผลผลิต และคุณภาพผลผลิตท่ี

เพ่ิมข้ึน ซ่ึงสุรนันทร์, 2543 กล่าวว่าพืชหรือธัญพืชแต่ละชนิดมีการตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยและการดูแลรักษาท่ี

แตกต่างกันโดยจะส่งผลต่อการตอบสนองในด้านผลผลิตและการเจริญเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึน 

 จากผลการทดลองจะเห็นถึงความแตกต่างระหว่างอัตราส่วนการใช้อย่างชัดเจน จึงทําให้แน่ชัดได้

ว่าการใช้ปุ๋ยนมอินทรีย์และปุ๋ยนมเสริมเคมีส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตของหญ้าอาหาร

สัตว์รวมท้ังส่งผลต่อคุณภาพของหญ้ากินนีสีม่วง ดังแสดงให้เห็นแล้วในผลการทดลอง ซ่ึงสอดคล้องกับการ

ทดลองของคํานึงและคณะ, มปพ. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่กับปุ๋ยเคมีเพ่ือให้ข้าวโพดหวานได้ผลผลิตทาง

เศรษฐกิจและช่วยให้ผู้ผลิตได้ผลตอบแทนทางด้านผลผลิตข้าวโพดหวานสูงท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับทุกๆการ

ทดลอง และการทดลองการผลิตพืชอาหารสัตว์ในแปลงทดลองพบว่าการทดสอบใส่ปุ๋ยมูลโคเพียงอย่างเดียว

ส่งผลต่อผลผลิตด้านน้ําหนักแห้งของหญ้ากินนีสีม่วงมากท่ีสุด (สุรเดช และคณะ, 2557) 
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6. สรุปผลการทดลอง 
 

จากการศึกษาการเจริญเติบโตและปริมาณคุณภาพของพืชอาหารสัตว์ “หญ้ากินนีสีม่วง” Purple 

guinea grass Megathyrsus maximus (Jacq.) โดยการทดสอบการใช้ปุ๋ยนมหมักตามกรรมวิธีของ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 2 สูตร ปุ๋ยนมสูตรอินทรีย์และปุ๋ยนมสูตรเสริม

เคมี ในการทดลองระดับกระถางและระดับแปลงทดลอง ผลการทดลองท่ีได้เป็นการเจริญเติบโตทางด้านความ

สูง, ความกว้าง และจํานวนหน่อของหญ้ากินนีสีม่วง การใช้ปุ๋ยท้ัง 2 สูตร กับการทดลองในระดับกระถางและ

ระดับแปลงทดลอง ทรีตเมนต์ท่ี 4 และ 3 ในสูตรปุ๋ยนมอินทรีย์และทรีตเมนต์ท่ี 7 และ 6 ในสูตรปุ๋ยนมเสริม

เคมีหญ้ากินนีสีม่วงมีการตอบสนองต่อการเจริญเติบโตทางด้านความสูง, ความกว้าง, จํานวนหน่อ และท่ีสําคัญ

ส่งผลต่อน้ําหนักสดและน้ําหนักแห้งท่ีเพ่ิมข้ึน การใช้ปุ๋ยนมอินทรีย์และปุ๋ยนมเสริมเคมีส่งผลต่ออัตราการ

เจริญเติบโตทางด้านปริมาณของหญ้ากินนีสีม่วงได้ ดังแสดงไว้ในผลของตารางผลการทดลอง ในส่วนของ

น้ําหนักสดและน้ําหนักแห้งท่ีเก็บผลการทดลองหญ้ากินนีสีม่วงตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยท้ัง 2 สูตร เม่ือพืชมีการ

เจริญเติบโตมากข้ึนส่งผลต่อน้ําหนักสดและน้ําหนักแห้งท่ีเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย โดยการใช้ปุ๋ยนมท้ังสูตรอินทรีย์

และสูตรเสริมเคมีนั้นมีการใช้อย่างถูกวิธีและปริมาณการใช้ท่ีเหมาะสมจะทําให้การใช้ปุ๋ยนมท้ัง 2 สูตร กับพืช

อาหารสัตว์มีประสิทธิภาพ 

 ในส่วนของคุณค่าทางโภชนะเช่น ปริมาณโปรตีน (เปอร์เซ็นต์ต่อน้ําหนักแห้ง) และปริมาณเยื่อใยท่ี

วิเคราะห์ได้กับหญ้ากินนีสีม่วงท่ีมีปัจจัยการใช้ปุ๋ย 2 สูตร ปุ๋ยนมอินทรีย์และปุ๋ยนมเสริมเคมี ทรีตเมนต์ท่ี  4, 3, 

7, 6 และ 5 มีปริมาณโปรตีนและปริมาณเยื่อใยท่ีวิเคราะห์ได้สูงกว่าทุกทรีตเมนต์ โดยการใช้ปุ๋ยนมอินทรีย์และ

ปุ๋ยนมเสริมเคมีนั้นส่งผลต่อผลผลิตเชิงคุณภาพ ทําให้ปริมาณโปรตีนท่ีได้และปริมาณเส้นใยมีคุณภาพมากกว่า

ทุกทรีตเมนต์ การปลูกหญ้าอาหารสัตว์ในปัจจุบันมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ํารวมกับกระบวนการผลิตหญ้า

ควบคู่กับปุ๋ยเคมี ส่งผลทําให้หญ้าอาหารสัตว์มีปริมาณและคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน การใช้เชื้อจุลินทรีย์ของ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ท้ัง 5 ชนิด ส่งผลต่อคุณภาพและปริมาณธาตุ

อาหารในกระบวนการหมักให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและลดอัตราการใช้ปริมาณกากน้ําตาลและใช้ในปริมาณท่ี

จําเป็นเท่านั้นสามารถลดต้นทุนในการผลิตปุ๋ยนมในกระบวนการต่างๆ ได้ ในส่วนของสารละลายธาตุอาหารท่ี

มีการเสริมลงไปในน้ํานมท่ีได้ จากกระบวนการหมักเป็นการเสริมประสิทธิภาพของปุ๋ยนม ทําให้ปุ๋ยนมมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนและสามารถปรับใช้ได้กับพืชชนิดอ่ืนได้นอกเหนือจากพืชอาหารสัตว์ ส่วนการผลิต

น้ํานมโคในฟาร์มโคนมอินทรีย์ไม่จําเป็นจะต้องเติมสารเคมีเสริมลงไปเนื่องจากปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยนม

เพียงพอต่อความต้องการของพืช 
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7. ผลการศึกษาเบื้องต้นทางด้านการตลาดและการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยเรื่อง การพัฒนาปุ๋ยจากน้ํานมดิบเพ่ือการเพ่ิมคุณภาพของหญ้า

อาหารสัตว์ในการเลี้ยงโคนมเป็นโครงการวิจัยและพัฒนาน้ํานมโคท่ีไม่สามารถบริโภคได้ให้ผ่านกระบวนการ

หมักโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์และกากน้ําตาลตามสูตรกรรมวิธีการผลิตของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย (วว.) โดยใช้ระยะเวลาในการหมัก 60 วัน เม่ือครบกําหนดท่ีได้ทําการแยกน้ํา แยกตะกอน

ออกและนําน้ําปุ๋ยท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ โดยการศึกษาครั้งนี้ได้ผลิตปุ๋ยนมซ่ึงแบ่งออกเป็นผลิตภัณฑ์ 2 สูตร คือ 

สูตรปุ๋ยนมอินทรีย์และปุ๋ยนมเสริมเคมี (เสริมธาตุอาหารท่ีจําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช) และนํามาใช้กับ

แปลงหญ้ากินนีสีม่วง เม่ือการทดลองเสร็จสิ้นผลของการเจริญเติบโตความกว้าง, ความสูง, จํานวนหน่อ, 

น้ําหนักสด และน้ําหนักแห้งของหญ้ากินนีสีม่วงมีอัตราตอบสนองต่อการเจริญเติบโตสูงกว่าการปลูกโดยวิธีการ

ปกติน้ําหนักต้นสดและการเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนเป็นระยะๆ ภายในระยะเวลา 45 วัน หลังจากนั้นนําตัวอย่าง

หญ้าไปวิเคราะห์ผลคุณค่าทางโภชนะพบว่ามีปริมาณโปรตีนและเส้นใยเพ่ิมมากข้ึนกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ และ

สามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ 50 เปอร์เซ็นต์ จากการผลิตแบบเดิม กลุ่มเป้าหมายหลังจากเสร็จสิ้นการ

ทดลองทางองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.)  สามารถขยายผลการทดลองออกไปสู่พืช

เป้าหมายภายนอก เช่น กลุ่มพืชสวน พืชไร่ ท่ีมีการปลูกในพ้ืนท่ีจังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมาเพ่ือลด

ต้นทุนในการผลิตให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้สนใจ 

 ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ การลดต้นทุนการผลิตพืชอาหารสัตว์และพืชเศรษฐกิจโดยใช้ปุ๋ยนมท่ีผ่าน

กระบวนการหมัก 2 สูตร (ปุ๋ยนมอินทรีย์และปุ๋ยนมเสริมเคมี) และสามารถประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีการปลูก

พืชไร้ดิน 2 ระบบ water culture และ substrate culture เพ่ือเป็นการลดต้นทุนจากสารละลายธาตุอาหาร

และลดปัญหาท่ีเกิดจากน้ํานมท่ีไม่ได้มาตรฐานและนมท่ีไม่สามารถบริโภคได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 เป้าหมายด้านสังคม/ชุมชน เครือข่ายของเกษตรกรในกํากับและควบคุมขององค์การส่งเสริมกิจการโค

นมแห่งประเทศไทย (อสค.) กลุ่มผู้แทนเกษตรกรต่างๆ ท่ีสนใจนําเอาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์

เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตพืชไร่และพืชสวน ลดปัญหานมเหลือท้ิง ลดปัญหาการใช้สารเคมีในระบบการผลิต

พืชเศรษฐกิจ อาหารสัตว์ ส่งเสริมโครงการผลิตนมอินทรีย์ และเป็นแนวทางเลือกให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ

จะนําเอาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยนมขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) ไปใช้ประโยชน์ด้านอ่ืนๆ  
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ต้นทุนการผลิตปุ๋ยนมปริมาตร 1 ตัน (1,000 ลิตร) 

 

สูตรท่ี 1 สูตรอินทรีย์ 

รายการ ราคา/หน่วย จํานวนท่ีใช้ ราคา (บาท) 

เชื้อจุลินทรีย์ผง 25 กรัม 30 บาท/ถุง 83.33 กรัม 100 

น้ํานม 5 บาท/ลิตร 1,000 ลิตร 5,000 

กากน้ําตาล 17 บาท/ลิตร 50 ลิตร 850 

แรงงาน 300 บาท/วัน 1 คน 300 

  รวม 6,550 

 

  

 น้ํานมหมักสูตรอินทรีย์ 1 ตัน (1,000 ลิตร) 

 แบ่งเป็น  -  ส่วนตะกอน    300  ลิตร 

   -  ส่วนน้ําปุ๋ยด้านบน   700 ลิตร     คิดเป็น  6,550  บาท  

 สูตรอินทรีย์ 1 ลิตร เท่ากับ 9.36 บาท 

 

เม่ือคิดค่าบรรจุภัณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

รายการ ราคา (บาท) 

น้ํานมหมัก 9.36 

ค่าภาชนะบรรจุ (ขวด) 1 ลิตร 3.00 

ค่าฉลาก 4.00 

รวม 16.36 

 

 ดังนั้น :  ต้นทุนสุทธิของการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เท่ากับ 16.36 บาทต่อลิตร 
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สูตรท่ี 2 สูตรอินทรีย์เสริมเคมี 

รายการ ราคา/หน่วย จํานวนท่ีใช้ ราคา (บาท) 

เชื้อจุลินทรีย์ผง 25 กรัม 30 บาท/ถุง 83.33 กรัม 100 

น้ํานม 5 บาท/ลิตร 1,000 ลิตร 5,000 

กากน้ําตาล 17 บาท/ลิตร 50 ลิตร 850 

แรงงาน 300 บาท/วัน 1 คน 300 

  รวม 6,550 

 

 น้ํานมหมักสูตรอินทรีย์ 1 ตัน (1,000 ลิตร) 

 แบ่งเป็น  -  ส่วนตะกอน   300  ลิตร 

- ส่วนน้ําปุ๋ยด้านบน 700  ลิตร  คิดเป็น     6,550   บาท 

 สูตรอินทรีย์ 1 ลิตร เท่ากับ 9.36 บาท 

 

รายละเอียดปุ๋ยเสริมเคมี 

รายการ ราคา/หน่วย จํานวนท่ีใช้ ราคา (บาท) 

นมหมัก 1 ลิตร/9.36 40 ลิตร 374.40 

ปุ๋ย stock A 1 ชุด/ 100 บาท 1 ชุด 100.00 

ปุ๋ย stock B 1 ชุด/ 100 บาท 1 ชุด 100.00 

  รวม 574.40 

หมายเหตุ ปุ๋ยเคมี (stock A และ B) ผสมแยกดังนั้น 

  ปุ๋ยเคมี stock A + นมหมัก 10 ลิตร  

  ปุ๋ยเคมี stock B + นมหมัก 10 ลิตร 

 

 

 สูตรอินทรีย์เสริมเคมี   stock A  เท่ากับ  28.72  บาท 

       stock B  เท่ากับ  28.72  บาท 

 

ท้ังหมด 20 ลิตร 
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เม่ือคิดการบรรจุภัณฑ์ 1 ชุด (ท้ังสูตร stock A และ B) ดังนี้ 

รายการ 
ราคา (บาท)/ 1 ชุด 

stock A stock B 

ปุ๋ยนมอินทรีย์เสริมเคมี 28.72 28.72 

ค่าภาชนะบรรจุ (ขวด) 3.00 3.00 

ค่าฉลาก 4.00 4.00 

รวม 35.72 35.72 

รวมท้ังหมด 71.44 

 

 ดังนั้น : ต้นทุนสุทธิของการผลิตปุ๋ยนมเสริมเคมี เท่ากับ 71.44 บาทต่อลิตร 
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8. ข้อเสนอแนะ 

 จากข้อมูลต่างๆ ต้ังแต่ข้ันตอนการผลิตนมหมักท่ีไม่สามารถบริโภคได้ผ่านกระบวนการหมักโดยใช้

เชื้อจุลินทรีย์ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ตามสูตร และกรรมวิธีท่ีผ่าน

การทดลองแล้วนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนเป็นท่ีน่าพอใจอย่างยิ่ง เนื่องจากกระบวนการผลิตสามารถลดต้นทุนในการผลิต

ปุ๋ยนมหมักได้ โดยปริมาณกากตะกอนและปริมาณน้ําท่ีได้มีสัดส่วนท่ีแตกต่างกันอย่างชัดเจน น้ํานมท่ีได้ผ่าน

กระบวนการหมักแล้วมีคุณค่าธาตุอาหารทัดเทียมกับปุ๋ยหมักชนิดอ่ืนๆ โดยข้อมูลท่ีได้จากการทดลองนั้น

สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับพันธุ์ไม้ท่ีปลูกไม่ว่าจะเป็นพืชสวนและพืชไร่ การใช้ปุ๋ยนมให้เหมาะสมจะต้องใช้ให้

ถูกช่วง ถูกระยะเวลา และมีอัตราการใช้ท่ีเหมาะสมส่งผลถึงปริมาณและคุณภาพของผลผลิตพืชท่ีเพ่ิมข้ึนและ

เป็นการลดต้นทุนการผลิตเพ่ือปฏิวัติการทําการเกษตรยุคใหม่ท่ีไม่จําเป็นต้องพ่ึงพาสารเคมี การใช้ประโยชน์

จากปุ๋ยนมนอกจากจะใช้กับพืชอาหารสัตว์แล้วทางคณะผู้วิจัยทดลองใช้กับพืชไร่ เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่กับพ้ืนท่ี

ปลูกของเกษตรกรในตําบลป่าง้ิว อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ผลการทดลองเบ้ืองต้นเป็นท่ีน่าพอใจ 

ข้าวไรซ์เบอร์รี่มีความสูงและจํานวนหน่อต่อกอหนาแน่น 1-2 สัปดาห์ ใบมีสีเขียวเข้มซ่ึงทางคณะผู้วิจัยของ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จะได้ดําเนินการเก็บผลการทดลองในส่วนของ

ปริมาณผลผลิตในเบ้ืองต้นของข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นกรณีศึกษาต่อไป ซ่ึงคาดว่าจะเก็บเก่ียวผลผลิตในช่วงต้นเดือน

ธันวาคม 2557 จากการสอบถามเกษตรกรผู้ใช้พบว่าสามารถลดอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวลงได้ 50-70 

เปอร์เซ็นต์ ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตท่ีลดลงและการใช้ปุ๋ยนมอินทรีย์ยังส่งผลต่อปริมาณสารคลอโรฟิวส์ในต้น

พืชทําให้ต้นข้าวมีอัตราการเจริญเติบโตเร็วข้ึน นอกจากนี้ทางองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

(อสค.) ยังสามารถส่งเสริมให้ใช้กับกลุ่มพืชสวน (น้อยหน่า, องุ่น และไม้ผลชนิดอ่ืนๆ) ท่ีมีพ้ืนท่ีการปลูกมากใน

เขตพ้ืนท่ีอําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และอําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ทาง

การตลาดกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) และเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
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1. น้ํานมท่ีรับจาก อสค.  

 น้ํานมดิบจาก อสค. ท่ีเหลือจากการผลิต น้ํานมหมดอายุ น้ํานมท่ีเหลือจากการตัดชิม และน้ํานมท่ี

เสื่อมประสิทธิภาพด้านสี กลิ่น รส และลักษณะนมท่ีเป็น curd ซ่ึงมีหลายชนิดเช่น นมหวาน นมจืด นมพร่อง

มันเนย นมช็อคโกแลต และนมเปรี้ยวรสชาติต่างๆเพ่ือ นํามาเข้าสู่กระบวนการผลิตปุ๋ยหมัก 

 

 

ตารางการบันทึกการรับน้ํานมจาก อสค. 

ครั้งท่ี วัน/เดือน/ปี จํานวน (ลิตร) pH % Brix หมายเหตุ 

1 26 /11/2556 120 3.70 5.0 นมรวมรส 

2 24/12/2556 60 3.79 6.0 นมรวมรส 

3 06/01/2557 300 3.97 6.2 นมรวมรส 

4 31/01/2557 480 3.94 18.0 นมเปรี้ยว 

5 06/02/2557 600 3.50 6.1 นมรวมรส 

6 24/04/2557 60 3.30 5.0 นมรวมรส 

7 04/05/2557 20 3.80 6.3 นมรวมรส 
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2. การเตรียมอาหารเล้ียงเช้ือ 

 2.1 Nutrient broth 
  - Beef Extract    3.0 g 
  -  Peptone    5.0 g 
  - Distilled water   1.0 L 
 
 2.2 MRS medium 
  -  Peptone    10.0 g 
  - Beef Extract    10.0 g 
  - Yeast Extract     5.0 g 
  - Glucose    20.0 g 
  - Tween 80     1.0 ml 
  - K2HPO4     2.0 g 
  - Sodium acetate    5.0 g 
  - Tri-ammonium citrate   2.0 g 
  - MgSO4.7H2O     0.2 g 
  - MnSO4.4H2O     0.2 g 
  - Distilled water    1.0 L 
 
 2.3 YM Broth 
  - Yeast Extract     3.0 g 
  - Malt Extract     3.0 g 
  - Peptone     5.0 g 
  - Glucose    10.o g 
  - Distilled water    1.0 L 
   
 
หมายเหตุ เตรียมอาหารตามอัตราส่วนดังกล่าวแล้ว นําไปนึ่งฆ่าเชื้อท่ี 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที       

ท่ี ความดัน 15 lbs. 
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3. การทดลองการลงเช้ือจุลินทรีย์ในน้ํานม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงเชื้อจุลินทรีย์แล้วเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง 

60 วัน หลังลงเชื้อจุลินทรีย์ 
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4. เช้ือจุลินทรีย์ท่ีผ่านการคัดเลือก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ตารางการส่งตัวอย่างหัวเช้ือผงให้กับทาง อสค. ทดลองใช้ 

ครั้งท่ี วัน/เดือน/ปี ท่ีส่งตัวอย่าง จํานวน (ถุง) 

1 15/05/2557 100 

 

 

 

 

 

หัวเชื้อผงขนาดบรรจุ 25 กรัม 

รหัส TISTR1045 
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5. การทดสอบประสิทธิภาพของเช้ือจุลินทรีย์ 

 

 
 

 

6. พัฒนาการผลิตน้ํานมหมักในระดับ 1,500 – 2,000 ลิตร 

 
 

 

วันแรกของการลงเชื้อจุลินทรีย์ร่วมกับกากน้ําตาล 

หมักเชื้อจุลินทรีย์ร่วมกับกากน้ําตาล 30 วัน 
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ลงเชื้อจุลินทรีย์แล้ว 2 สัปดาห์ 

กระบวนการหมักเสร็จสิ้น 60 วัน 
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7. การทดสอบกับหญ้าอาหารสัตว์ (หญ้ากินนีสีม่วง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การทดลองระดับกระถาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปุ๋ยท่ีผสมตามอัตราส่วน 

 

เริ่มปลูกหญ้ากินนีสีม่วง 

ตัดหญ้าให้เสมอเพ่ือ 

เริ่มการทดลอง 
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การทดลองระดับแปลงทดลองของ อสค. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําการทดลองโดยพ่นตามทรีตเมนต์ 

วัดพ้ืนท่ีเพ่ือวางแผนการทดลอง 
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ลักษณะต้นหญ้ากินนีสีม่วงก่อนการทดลอง 

ฉีดพ่นการทดลองตามทรีตเมนต์หลังจากตัด 1 สัปดาห์ 
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8. การเก็บผลการทดลอง 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นับจํานวนหน่อ 

วัดความสูงต้น 

วัดความกว้างทรงพุ่ม 

ชั่งน้ําหนักสด 

หญ้ากินนีสีม่วงอบแห้ง 



80 

 

9. การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนและปริมาณใยอาหาร 

 9.1 การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนท่ีละลายได้ (soluble protein) โดยวิธีการของ Lowry    และ

คณะ (1951) 

 

ภาพแสดงกราฟมาตรฐานโปรตีน วัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 750 นาโนเมตร 
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 9.2  วิเคราะห์หาปริมาณใยอาหารโดยใช้วิธีการสกัดด้วยกรด-ด่าง  (AOAC, 2000)  

  
ตัวอย่างหญ้ากินนีสีม่วง ต้มในกรดซัลฟิวริกและโซเดียมไฮดรอกไซด์ 

  
ลักษณะปริมาณใยอาหารก่อนอบ ลักษณะเถ้าหลังจากเผาท่ี 500 องศาเซลเซียส 
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3. ตําแหน่งปัจจุบัน    นักวิจัย 
4. หน่วยงานและสถานท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์โทรสาร  
    และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail.) 
     ฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
     35 หมู่ 3  เทคโนธานี  ต.คลองห้า  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120 
     โทร. 0-2577-9051-2 โทรสาร 0-2577-9052  
  E-mail : prathan@tistr.or.th, abc9052@gmail.com 
5.   ประวัติการศึกษา 

 
6. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชา 

- เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช (คัดเลือกสายพันธุ์) 
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- เทคโนโลยีการผลิตพืชสวน 

7.  ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยและงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ  
 7.1 งานวิจัยท่ีแล้วเสร็จ 
 หัวหน้าโครงการวิจัย  

- โครงการการวิจัยและพัฒนาสารสกัดชีวภาพเพ่ือการผลิตพืชอาหารสัตว์สําหรับการเลี้ยงโคนม 
- โครงการการศึกษาธัญพืช และสมุนไพรท่ีเหมาะสมต่อการผลิตสารให้ความหวานเพ่ือสุขภาพ 
-  โครงการการวิจัยและพัฒนาการผลิตผักเพ่ือสุขภาพโดยวิธีการปลูกพืชแบบไร้ดินร่วมกับการเลี้ยง

ปลาในระบบปิด (Aquaponics) 

ปีท่ีจบ
การศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ประเทศ 

2540 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

พืช
ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไทย 

2544 ปริญญาโท วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (วท.ม.) 

พืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย 



 ผู้ร่วมโครงการ 
- โครงการกระตุ้นรายได้ของเกษตรกรโดยการใช้และผลิตปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์เชิงเศรษฐกิจชุมชน 
-  โครงการเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวขาวดอกมะลิอย่างยั่งยืน โดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ย

อินทรีย์ และปุ๋ยเคมีแบบผสมผสาน 
- โครงการการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้ปุ๋ยชีวภาพ/ปุ๋ยอินทรีย์ 
-  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์สกัดและวัสดุปรับปรุงดินจากวัสดุเหลือท้ิงจาก

อุตสาหกรรมเกษตรและขยะชุมชน 
- โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องด่ืมจากสมุนไพรและผลไม้ 
-  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสาหร่ายเกลียวหยก (Spirulina sp.) เพ่ือเป็นอาหารเสริม

สุขภาพ ต้นทุนตํ่า 
-  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงงานต้นแบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยชีวภาพ เพ่ือ

กระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้า 
- โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมจากธัญพืช สมุนไพร และผลไม้ 
- โครงการการถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
- โครงการใช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ไขปัญหาคุณภาพสุราชุมชน 
- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์เพ่ือสุขภาพจากสาหร่ายสไปรูลิน่า (Spirulina sp.) 
- โครงการการพัฒนามาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมจากข้าวท่ีมีแอลกอฮอล์ 
-  โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ท่ีมีประสิทธิภาพในการปรับปรุงคุณภาพ

อาหารสัตว์จากวัสดุเหลือท้ิงจากการเกษตร 
- โครงการพัฒนาเครื่องกลั่นแอลกอฮอล์ขนาดกลางระดับห้องปฏิบัติการ 
- โครงการการให้บริการท่ีปรึกษาพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องกลั่นแอลกอฮอล์ 
- โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องด่ืมเสริมสุขภาพจากมะม่วงหิมพานต์ 
- โครงการพัฒนาเครื่องระเหยน้ําผลไม้เข้มข้นระดับวิสาหกิจขนาดเล็กกําลังผลิต  50  ลิตรต่อวัน 
- โครงการให้บริการท่ีปรึกษาการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องผลิตน้ําผลไม้เข้มข้น 
- โครงการการวิจัยและพัฒนาการปลูกพืชไร้ดินโภชนาการสูง 
-  โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ท่ีมีประสิทธิภาพในการบําบัดสิ่งปฏิกูลจาก

การเลี้ยงสุกร 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเห็ดหอมเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

7.2 งานวิจัยท่ีกําลังทํา  
 หัวหน้าโครงการวิจัย 

-    โครงการการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเห็ดพ้ืนเมืองอีสานในเชิงพาณิชย์    

-    โครงการการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวานิลลาบนพ้ืนท่ีสูง          



-    โครงการการใช้ประโยชน์ชีวภัณฑ์แบคทีเรียในการบําบัดและทดแทนสารกําจัดศัตรูพืชในพืชผัก

เศรษฐกิจ                                                                                                                                                                         

 ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
- การใช้กลุ่มจุลินทรีย์ร่วมกับธูปฤาษีเพ่ือบําบัดสารกําจัดศัตรูพืช 
- วัสดุตรึงจุลินทรีย์จากของเหลือท้ิงทางการเกษตร  
- การวิจัยและพัฒนาพืชอาหารสัตว์หมักโภชนะสูงสําหรับโคนม 
-  การพัฒนาอาหารผสมสําเร็จหมัก (Fermented Total Mix Ratio) โภชนะสูง โดยจุลินทรีย์

สําหรับการเลี้ยงโคนม 
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